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 The purposes of this research were to find 1) the managerial skills of  
administrators in secondary schools in Nakornpathom province, 2) the organizational 
culture of  secondary schools in Nakornpathom province, and 3) the managerial skills 
of administrators affecting organizational culture of secondary school in 
Nakornpathom province. The sample were 26 secondary schools in Nakornpathom 
province.  The respondents consisted of the school director, the vice director, and 8 
heads of learning department with the total of 260. The research instrument was a 
questionnaire about the managerial skills of administrators based on Griffin concept 
and organizational culture based on Robbins and Coulter concept. The statistics were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Stepwise multiple 
regression analysis.  
 The results were as follow : 
 1. The managerial skills of administrators in secondary schools in  
Nakornpathom province, as a whole and as an individual aspect, was at a high level; 
ranking by arithmetic mean from high to low were time management skill, diagnostic 
skill, interpersonal skill, conceptual skill, communication skill, technical Skill, and 
decision-making skill. 
 2. The organizational culture of secondary schools in Nakornpathom 
province  as a whole  and as an individual aspect, was at the high level; ranking by 
arithmetic mean from high to low were innovation culture, customer-responsive 
culture, and spiritual culture. 

3. The decision-making skill, diagnostic skill, communication skill, and 
interpersonal skill affected the organizational culture of secondary schools in 
Nakornpathom province.  
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

  
 จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม วันท่ี 24 
มกราคม 2540 ที่กลาววา“...การที่บุคคลจะพัฒนาไดก็ดวยปจจัยประการเดียวคือการศึกษา 
การศึกษานั้นแบงเปนสองสวน คือการศึกษาดานวิชาการสวนหนึ่ง กับการอบรมบมนิสัย ใหเปนผูมี
จิตใจใฝดีใฝเจริญ     มีปรกติละอายชั่วกลัวบาป สวนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบถวน
ทั้งสองสวน เพ่ือใหบุคคลไดมีความรูไวใชประกอบการ และมีความดีไวเกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุก
อยางใหเปนไปในทางท่ีถูก ที่ควร และอํานวยผลเปนประโยชนที่พึงประสงค ซึ่ง-บงบอกถึงความสําคัญ
ของการศึกษาวามีความสําคัญเพียงไรและทําไมทุกคนจึงตองไดรับการศึกษา  ซึ่งจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน รัฐบาลไดใหความสําคัญเก่ียวกับการศึกษาเปนอยางมาก มีการนําระบบการศึกษาและการจัด
การศึกษาแบบใหม ๆ เขามาใชในการท่ีจะชวยใหผูเรียน ไดสามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานความรูและ
คุณธรรม จริยธรรมควบคูกันไป โดยเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน สรางงาน เพ่ือชวย
กอบกูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน เชื่อมั่นใน
นโยบายการศึกษาในการสรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่
เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค1  ซึ่งจากการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน สถานศึกษาก็
มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษา ภายใตการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา  ซึ่งจะตองใชทักษะ กระบวนการ และเทคนิควิธีการบริหารอยางเต็มความสามารถ 
เพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย ทั้งคุณภาพผูเรียน มาตรฐานดานการศึกษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  เพ่ือที่จะไดนําไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ซึ่งจะสงผลตอการศึกษาของนักเรียน  การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  การบริหาร
และจัดการในสถานศึกษา รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ใหมีคุณภาพ
ตามเปาหมายตอไป 
 สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานหลักที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามจุดมุงหมายการศึกษา ดําเนินการบริหารโดยผูอํานวยการสถานศึกษา ภายใตการดูแลจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพที่จะใชเปนแนวทางพัฒนาใหการบริการดานการ
เรียนการสอนมีคุณภาพ ผูอํานวยการสถานศึกษามีอํานาจการบริหารอยางมาก ทั้งอํานาจที่กําหนดไว
ในกฎหมายและไดรับมอบจากผูมีอํานาจ โดยตองรับผิดชอบตอผลการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะตองมี
ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประกันคุณภาพของสถานศึกษาแสดง ผลงานความกาวหนาใน 

 

                                                           
 

1
 กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 2. 
1 



2 
 

การบริหารโรงเรียนตามเปาหมายท่ีกําหนด ปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของสถานศึกษา คือ 
ผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูนําสูง มีความรู ทักษะและความสามารถในเร่ืองงานเปนอยางดี เปน
ผูที่มีวิสัยทัศน รูพันธกิจของหนวยงานอยางชัดเจน เปนผูที่มีความสามารถครองตน ครองคน และ
ครองงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงในองคการใดๆ ขึ้นอยูกับความสามารถของ
ผูนําในการดลใจและเตรียมสมาชิกในองคการเพ่ือทําสิ่งตางๆ ใหแตกตางออกไปจากเดิม2  โดยเฉพาะ
ครู ตองไดรับการพัฒนาทักษะในหนาที่ใหเปนมืออาชีพอันจะสงผลตอการพัฒนาสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาตองปรับบทบาทเปนผูสงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรในทองถิ่นในการพัฒนาการศึกษา 
เปนผูนําที่สามารถประสานพลังของครูในโรงเรียนรวมทั้งชุมชนกลุมตางๆ ไดเปนอยางดี เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว2 
 ทรัพยากรท่ีมีความสําคัญที่สุดของประเทศ ก็คือ “ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู” เพราะ
ความสามารถและศักยภาพในการผลิตของแตละประเทศ ขึ้นอยูกับองคความรูของคนในชาติ ประเทศ
ที่พลเมืองมีการศึกษาดี ยอมไดเปรียบในการแขงขันเสมอ ไมวาจะเปนดานเกษตรกรรมหรือ
อุตสาหกรรม  ดวยเหตุที่การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาจึงเปน
พ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูการพัฒนาตนเองของคนเรา คนที่ไดรับการศึกษาอยางเหมาะสมก็คือ คนที่จะ
สามารถใชชีวิตไดอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรมและไดรับสิ่งดีๆ การศึกษามิใชเปนเพียงการใช
ชีวิตระยะหน่ึงในโรงเรียนหนึ่ง แตเปนปจจัยในการดํารงชีวิตที่ทุกคนแสวงหาและเพ่ิมพูนอยูตลอดเวลา 
เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว หนาท่ีการงาน ตลอดจนความกาวหนา และความมั่นคงของประเทศ  ยิ่ง
ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒนที่ นํา
เทคโนโลยีใหมๆมาใช ไปจนถึงรูปแบบการใชชีวิตและวัฒนธรรมใหมๆมาสูสังคมไทย การศึกษายังเปน
ปจจัยสําคัญในการชวยใหคนมีหลักคิด รูจักใครครวญ เลือกสรรปรับตัวกับเหตุการณ และสิ่งใหมๆท่ี
เขามาสูชีวิตตลอดเวลา ระบบการศึกษาจะตองตอบสนองการทํางานในยุคขอมูลขาวสาร การสอนตอง
สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและจินตนาการมากกวาที่เปนมาในอดีต บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนและผูสอนจะตองเปลี่ยนแปลง 
 ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีบทบาทสําคัญในการบริหารและจัดการศึกษาและมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญทั้งในดานวิชาชีพและสวนตัว เพ่ือดําเนินการใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย
และจุดมุงหมายของการศึกษา3 
 องคกรใดท่ีมีผูนําที่มีวิสัยทัศนจะนําพาหนวยงาน ใหไปสูสิ่งที่ดีกวา มีการนําเทคนิคตางๆที่
เหมาะสมมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหองคการ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได เมื่อใดท่ีแตละองคการมีการดําเนินการเพื่อปรับปรุง 
 

                                                           
 

2
 เสาวนิตย  ชัยมุสิก, การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

(กรุงเทพ:บุคพอยท,2544), 8-9. 
 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , สภาพและปญหาการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545), 1 - 4. 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไมวาจะกอใหเกิดผลกระทบกับบุคคล วิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมท้ังในวง
แคบ หรือกวาง ยอมแสดงวาการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นในหนวยงาน ผูบริหารสถานศึกษาตองรูจัก
นําเอาความรูตางๆ (ทฤษฎีความรูเกี่ยวกับการบริหาร) ที่มีกฎเกณฑแนนอน ชวยเปนแนวทางมาปรับ
ใช (ศิลปะ)ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูจริง เพ่ือใหไดผลในทางปฏิบัติ ถูกตองตามที่
ตองการมากท่ีสุด หลักการบริหาร จะชวยเปนแนวทาง (Guidelines) ใหนักบริหารทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะการมีหลักเกณฑ ยอมชวยใหนักบริหารไมตองไปเสียเวลาเสี่ยงทําทุกสิ่งทุกอยาง
โดยไมมีจุดมุงหมาย การมีวิชาความรู เพียงอยางเดียว โดยไมมีศิลปะหรือประสบการณและความ
ชํานาญในการปรับใชใหตรงกับปญหาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแลว ยอมไมเกิดประโยชนอันใด แต
กลับจะเปนอันตรายแกตนเอง การมีประสบการณหรือความชํานาญอยางเดียว ไมมีความรูที่เปน
วิชาการมาสนับสนุน ก็ยอมหมายถึงการที่จะตองลาชาและหยุดอยูกับที่ เพราะทักษะบางอยางท่ีเรา
ขาดไปอาจจะอยูในตําราก็ได  ฮูปเปอรและพอตเตอร(Hooper and Potter) ใหความหมายของผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสําหรับผูบริหารระดับสูงวา หมายถึง การพัฒนาวิสัยทัศน กําหนดกลยุทธเพ่ือนํา
วิสัยทัศนมาสูการปฏิบัติ และทําใหทุกคนในองคการทุมเทพลังที่มีอยูไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน ซึ่งเรียก
กระบวนการเหลาน้ีวา การจัดระเบียบทางอารมณ(emotion alignment) และสิ่งท่ีทาทายผูนําใน
ปจจุบัน คือ การทําใหบุคคลในองคการสามารถเปล่ียนแปลงหรือปรับตัวเองเขากับวัฒนธรรมองคกร4  
การบริหารจัดการของผูบริหารถือเปนสิ่งสําคัญและเปนหนทางหนึ่งที่จะสรางวัฒนธรรมตามแนวทางที่
ทุกคนคาดหวังและเหมาะสมกับบริบทขององคการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการและมุงสู
คุณภาพที่ดีในอนาคต 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆดาน ไมวาจะเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยี การ
สื่อสารสมัยใหมที่สามารถแพรกระจายขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว และภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน สงผลกระทบตอการอยูรอดขององคกร ฉะนั้นองคกรใดที่สามารถยืนหยัดอยูไดองคกรนั้น
จะตองเปนผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ตลอดจนมีความรูความสามารถในอันที่จะนําพาองคกรให
ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดีในการที่จะเปนผูบริหารที่มี
ความรูความสามารถและการบริหารจัดการที่ดีไดนั้น ผูบริหารควรจะมีความเปนผูนําในตัว  ดังนั้นการ
บริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบันมีองคประกอบหลายประการท่ีจะชวยใหสถานศึกษาอยูไดอยางมั่นคง 
มีความเจริญกาวหนาและพัฒนาขึ้นเปนลําดับ5   
  
 

                                                           
 4 Alan Hooper and John Potter, Intelligent Leadership : Creating a Passion 
For Change (Random House : Business Book March, 2002), 12. 
 5 เกษม  วัฒนชัย, การผลิตและการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพดี 
จํากัด, 2545), 84. 
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 การพัฒนาการศึกษาไทยในระยะเวลาท่ีผานมาตองถือวาประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ
ในระดับหน่ึง แตยังไมเปนการเพียงพอสําหรับปจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย 
การศึกษาจึงตองเปนกระบวนการที่เตรียมและนําคนไทย สังคมไทยใหกาวสูอนาคตอยางมั่นคงและ
รูทันโลก ดวยเหตุการณนี้การพัฒนาการศึกษาสําหรับอนาคตจึงตองมีคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทั้ง
ในสวนที่เปนปจจัย กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของตองรวมมือรวม
ใจกันในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพทัดเทียมทั่วประเทศ การศึกษาไมใชเพียงการใช
ชีวิตระยะเวลาหน่ึงในโรงเรียนเทานั้นแตเปนเหมือนปจจัยในการดํารงชีวิตท่ีทุกคนตองแสวงหาและ
เพ่ิมพูนอยูตลอดเวลาเพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว หนาที่การงาน ตลอดจนความกาวหนาและม่ันคง
ของประเทศ 6 

ยุทธศาสตรสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา คือ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ถือวาเปน
นวัตกรรมทางการบริหารรูปแบบหน่ึงที่นํามาใชในการปฏิรูปการศึกษาหลายประเทศท่ัวโลกรวมทั้ง
ประเทศไทยดวย หลักการสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน  คือ  หลักการ
กระจายอํานาจเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา  โดยให
สถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคลกลาวคือใหสถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาภายใต   4 งานหลัก
ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป 7 โดยให
อํานาจแกผูบริหารสถานศึกษาในการตัดสินใจดานการบริหารจัดการ และดําเนินการภายใตการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษา อันที่จะสงผลใหสถานศึกษาดําเนินภารกิจเปนไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  บรรลุตามเปาประสงคที่ตั้งไว ภายใตแนวทางพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
สูงสุด คือ ดี  เกง และมีความสุข  ซึ่งการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมายไดนั้น  ตองอาศัยการ
บริหารโดยใชกระบวนการสําคัญ 3 ประการ ใหประสานสัมพันธมีความสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน คือ กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซ่ึง
กระบวนการบริหารการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในการวางแผน ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาหลายอยาง เชน ระบบบริหาร ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูปกครองนักเรียน วัสดุอุปกรณ ชุมชน องคกรทองถิ่น แตผูบริหารสถานศึกษาเปน
บุคคลที่มีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะสงผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการ
บริหารสถานศึกษา การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารงานใหบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่วางไวขึ้นอยูกับคุณลักษณะ ความรูความสามารถ ตลอดจนทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาหรือหนวยงานอยางจริงจัง8 
  

                                                           
 6 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพของสถานศึกษา(กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542), 3-4. 
 7 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ:โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.),2546),   30-
31. 
 

8
 ชูชีพ บุญศรี, “ทักษะการบริหาร”, วารสารวิชาการ 8, 9 (พฤษภาคม2545); 18. 
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 สังคมมนุษยนั้นเปนระบบสังคมวัฒนธรรม ชีวิตของสังคมมนุษยเปนเร่ืองของวัฒนธรรม
เชน ความรู ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติตลอดจนความสามารถและนิสัย
ตางๆที่มนุษยมีเพราะเปนสมาชิกสังคม วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นมาและเปนลักษณะเฉพาะ
ของแตละสังคม วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงได การเปล่ียนแปลงอาจมาจากภายในสังคมน่ันเอง หรืออาจ
มาจากการกระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืน  วัฒนธรรมนั้นไมไดปรากฏเพียงในสังคมเทานั้น แตยัง
รวมไปถึงสภาพสังคมใหญที่เรียกวาประเทศ และในสังคมใหญนั่นเองจะประกอบดวยสังคมยอยที่
เรียกวา สถานบัน องคกรหรือหนวยงาน องคกรในฐานะกลุมของสังคมจะมีการสรางวัฒนธรรมของตน
เชนกัน ในองคกรทุกแหง ตางมีวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะเปนเอกลักษณใหกับบุคลากรขององคการ
นั้นๆ จึงทําใหแตละองคการมีความแตกตางกันไป วัฒนธรรมองคกร คือ ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนแนวทาง
ในการทํางานภายในองคกร ซึ่งจะเปนความคิดความเขาใจรวมกันของสมาชิกในองคกร  โดยที่
วัฒนธรรมองคกรจะปรากฏอยู 2 สวน คือ สวนที่มองเห็นได โดยรับรูจากสิ่งประดิษฐตางๆของ
องคการ เชน สัญลักษณ พิธีการ อีกสวนหน่ึง คือ สวนที่อยูลึกลงไปหรือมองไมเห็น แตสมาชิกใน
องคกรรับรูและเขาใจรวมกัน เชน คานิยมขององคกร หรือความเชื่อพ้ืนฐานขององคกร ปรัชญาของ
องคกร วัฒนธรรมจะเกิดขึ้นหรือคงอยูไดดวยแนวทางตางๆ เริ่มตนจากผูกอตั้งที่จะสรางมาตรฐานของ
พฤติกรรมและคานิยมบางอยางขึ้นมา หลังจากนั้นผูบริหารระดับสูงจะเปนผูสิบทอดวัฒนธรรมใหคง
อยู รวมทั้งพนักงานรุนใหมที่จะรับเขามา ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือกจึงสําคัญและกลไกอ่ืนๆของ
องคกร การใหความสําคัญกับตัววัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งสําคัญเพราะวัฒนธรรมมีประโยชนตอองคกร 
ทําใหพนักงานมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ยิ่งวัฒนธรรมมีความเขมแข็ง คนในองคกรก็จะเกิด
พฤติกรรมท่ีแนบแนนและเกิดจิตวิญญาณท่ีจะทํางานเปนทีมรวมกัน ทําใหพนักงานเกิดความผูกพันกับ
องคกรที่มีวัฒนธรรมที่เหมาะสมที่แข็งแกรงหรือกระทํากิจกรรมตางๆภายในองคกร อะไรไมควรทําที่
องคกรแหงน้ี วัฒนธรรมจึงเปนกลไกในการควบคุมพฤติกรรมองคการน้ันๆ ชวยใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ เชน การขยันขันแข็ง ความพรอมในการสรางสรรคสิ่งใหม การเนนในการบริการเปนเลิศ 
ชวยองคกรในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม วัฒนธรรมที่สงเสริมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ไดแก การกลาเสียง การกลาใหทดลอง ใหสรางสรรค ใหอิสระ ใหรับผิดชอบ และการ
เปดรับขอมูลใหมๆจากภายนอก เปนตน ชวยในการถายทอดเอกลักษณขององคการและทําใหเกิด
อาณาเขตขององคกรซึ่งจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปในแตละองคกร   
 สถาบันการศึกษาตองพยายามจัดการศึกษาใหโดดเดน มีการพัฒนาและรักษาจุดเดนของ
ตนใหยั่งยืนซ่ึงจุดเดนหรือขอไดเปรียบนี้ไมไดมาจากการกําหนดกลยุทธที่ฉลาดล้ําลึกเหนือกวาโรงเรียน
อ่ืน  การจัดโครงสรางและระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา หรือการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบใหมๆ มาใชในการดําเนินการเทานั้น แตยังมาจากวัฒนธรรมองคกร (Organization culture) 
ที่มีเอกลักษณและมีความแข็งแกรงดวย ดังที่ เกอรสเนอร(Gerstner) อดีตประธานบริษัทและประธาน
เจาหนาที่ดานบริหารของบริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด กลาวในการบรรยายเรื่อง  IBM’s Transformation
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโทดานบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยฮารวารด  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2002 มีสาระสําคัญสรุปไดวา “บริษัทไมสามารถประสบความสําเร็จไดอยางตอเนืองดวยกลยุทธที่ใช 
เพราะกลยุทธที่บริษัทตางๆในอุตสาหกรรมใชนั้น ลวนไมแตกตางกัน นอกจากน้ียังเปนการยากที่จะ
พัฒนากลยุทธที่มีเอกลักษณเฉพาะหรือแมวาจะคิดกลยุทธที่ดีได ก็เตรียมใจไวไดเลยวา บริษัทคูแขงก็
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จะสามารถใชกลยุทธแบบเดียวกันในเวลาชั่วขามคืน แตวัฒนธรรมองคกรถือเปนสิ่งสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนองคการ (Corporate Transformation) เพราะวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรงชวยใหการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธของบริษัทเปนไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน9 
 วัฒนธรรมองคกรเปนองคประกอบสําคัญในการที่จะปรับปรุงความสามารถในการทํางาน
และผลสัมฤทธิ์ของงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากวัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรในองคการท่ีสรางเอกลักษณที่แตกตา งจากองคการอ่ืนๆได 
วัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรงและเหมาะสมกับสถานการณจึงกลายเปนที่มาของการไดเปรียบในการ
แขงขันที่ยั่งยืนได เนื่องจากเปนการยากที่คูแขงจะลอกเลียนไปไดในทันทีเพราะการสรางและปลูกฝง
วัฒนธรรมองคการท่ีแข็งแกรงนั้นตองใชเวลาและความพยายามสูง  
 โดยเฉพาะโลกยุคปจจุบันที่ผูบริหารองคการเชื่อวาความสําเร็จในศตวรรษที่ 21 ขึ้นกับ
ความรู(Knowledge) ที่รวมถึงความสามารถในการไดวาซึ่งความรูใหมๆ และจากการใชความรูตางๆที่
มีอยูมากกวาทรัพยสินอ่ืนๆ ดังน้ันการกําหนด ปลูกฝงและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน จะทําใหองคการประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานในโลกปจจุบันไดจึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบสําคัญของผูนําองคการ10 
 

ปญหาของการวิจัย 
 

 สืบเน่ืองจากความตองการปฏิรูปการศึกษา จึงทําใหมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 มี
สาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางการศึกษา กฎหมายกําหนดใหยุบรวมกรมตางๆ 
ในสวนกลางเขาดวยกัน ทั้งน้ีเพ่ือขจัดความซํ้าซอนในการทํางานและเอ้ือใหเกิดการใชทรัพยากร
รวมกันระหวางสถานศึกษาที่สังกัดแตละกรม สําหรับในระดับจังหวัดและอําเภอ กฎหมายกําหนดให
ยุบสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด และสํานักงานสามัญจังหวัด
เขาไปรวมไวในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นอกจากน้ันยังใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยหวัง
วาเมื่อมีการกระจายอํานาจออกไปจากกระทรวงแลว ขั้นตอนการบริหารจะนอยลง เวลาที่ใชในการ
ตัดสินใจแตละเรื่องจะส้ันลง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจะพ่ึงตนเองไดมากขึ้น 
ความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจะเกิดขึ้น ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสูงขึ้น 
  
                                                           
 9 Brian, L. and Gannon, M., “Competing for Hearts and Minds: A Corporate 
Culture Perspective on Marketing”, Irish Marketing Review 11, 1 (October 1978): 39-
48. 
 10 กัญญา  ศิริสกุล, “การปกครองและการพัฒนาประเทศสิงคโปร”, วารสารรามคําแหง 14, 
1(มกราคม-มิถุนายน 2554): 15. 
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 การบริหารจัดการสถานศึกษาซ่ึงมีผูบริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จนั้น ปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งน้ันก็คือ ผูบริหารสถานศึกษานั่นเอง ซึ่งการบริหารจัดการใหประสบผลสําเร็จทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะทางการบริหารหลายดานเพ่ือบริหาร
องคการใหบรรลุตามเปาหมายและกาวสูการเปนสถานศึกษาที่ดีได  ความสามารถในการบริหารและ
จัดการของผูบริหารมีความสําคัญมากกับการบริหารจัดการขอมูลทุกอยางของโรงเรียนเพ่ือ
เตรียมพรอมในการเขาใชงาน กระบวนการจางๆในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ 
การจัดการศึกษา ดวยเหตุนี้ การบริหารงาน ผูบริหารสถานศึกษาตองอาศัยความชํานาญและ
ความสามารถเพราะการปฏิบัติงานใดๆ หากคาดหวังจะใหผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแลว ผูบริหารจะตองมีความชํานาญ มีทักษะในการบริหารงานซ่ึงเลทวูดและมอนตโกรี่
(Leithwood and Montgomery) ไดศึกษาพบวา ทักษะในการบริหารงานสงผลทําใหสถานศึกษามี
ประสิทธิผล11   ในขณะที่ล็อคและคณะ(Locke and others) พบวา ความรูและทักษะการบริหารเปน
องคประกอบสําคัญในการบริหารงาน12  ซึ่ง กริฟฟน(Griffin) ไดกลาววาทักษะการบริหารท่ีสําคัญมี 7 
ทักษะ  คือ  1)ทักษะดานเทคนิค(technical skills) 2)ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
(interpersonal skills)  3)ทักษะดานความคิดรวบยอด(conceptual skills)  4)ทักษะการวินิจฉัย
(diagnostic skills)  5)ทักษะการติดตอสื่อสาร(communication skills)  6)ทักษะการตัดสินใจ
(decision-making  skills) และ  7)ทักษะการบริหารเวลา(time – management  skills)  การ
สื่อสารเปาหมายใหทีมงานเขาใจเปนทักษะหนึ่งท่ีหัวหนาควรใหความสําคัญ  เพราะเปาหมายท่ีเรา
กําหนดขึ้นนั้น อาจเปนเรื่องยากของทีมงาน หรือ เปนขอกังวลของทีมงานก็ได ดังนั้นผูบริหารตองใช
เทคนิคและพลังในการส่ือสารใหดี เพ่ือใหทีมงานยอมรับในเปาหมายและมองเห็นประโยชนกับ
เปาหมายท่ีกําลังจะไป โดยการจูงใจใหทีมงานรูสึกวาเปาหมายนั้นเปนของทีมงานดวยเชนกัน ไมใช
เปนของหัวหนาเพียงคนเดียว   ผูบริหารตองแสดงใหทีมงานเห็นถึงความกลาในการตัดสินใจเพราะ
จริงๆ แลว เราตัดสินใจทุกเรื่อง แมวาเราจะบอกวาเราไมตัดสินใจแตที่จริงเราตัดสินใจแลววา “ยังไม
ตัดสินใจ” เพราะผูบริหารตองรับผิดชอบในทุกๆ เรื่องที่ไดตัดสินใจไป ทีมงานอาจจะมีความกลัว
หัวหนางานควรทําใหทีมงานฝกในการตัดสินใจ โดยเลิกจินตนาการความกลัว แลวลงมือปฏิบัติทันที 
หัวหนางานควรเผชิญหนากับเหตุการณตาง แลวใชขอมูลในการตัดสินใจ  เพราะถาผูบริหารไมกลา
ตัดสินใจ งานตางๆ ก็จะคาง แลวไมสามารถบรรลุเปาหมายได ทักษะการเปนผูบริหารจะทําให
กลายเปนผูบริหารคุณภาพ ที่ไดรับมอบการยอมรับจากบุคคลรอบทิศทาง  ผูบริหารก็ควรใชทักษะ
เหลานี้ในการปฏิบัติงานใหครบถวน แลวมุงม่ันสูเปาหมายที่ตั้งใจไว 
 
 
 
                                                           
 11 K.A. Leithwood and D.J. Montgomery, Profiling the Principal’s Behaviours 
and Attribute (Toronto, ONT:OISE Press,1986), 25. 
 12 Edwin A. Locke and others, The Essence of Leadership : the Four Keys to 
Leading Successfully(New York : Lexcington Books, 1991), 53. 
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 ผูบริหารองคการเปนบุคคลที่ในอดีตถูกมองวามีบทบาทตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ
องคการ(Omnipotent View) แตปจจุบันมีทัศนะใหมวาผูบริหารเปนเพียงสัญลักษณขององคการ
(Symbolic View) ทั้งน้ี เพราะการบริหารองคการในปจจุบัน ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก(ซึ่งไม
สามารถควบคุมได) ที่กระทบตอองคการมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคการ
มากกวาบทบาทของผูบริหาร อยางไรก็ตามในความเปนจริง ผูบริหารในปจจุบันแมจะไมสามารถดล
บันดาลความสําเร็จสูองคการได แตก็อาจใชความสามารถสรางความสําเร็จใหแกองคการไดระดับหนึ่ง 
สิ่งแวดลอมภายในองคการท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือวัฒนธรรมองคการ  การใชดุลยพินิจของผูบริหาร
(Managerial Discretion) จึงตองคํานึงถึงท้ังวัฒนธรรมองคการ(Organizational Culture) และ 
สิ่งแวดลอมองคการ(Organization’s Environment)13 รอบบินสและโคลเตอร(Robbins and 
Coulter) ไดกลาวถึงประเด็นในวัฒนธรรมองคกรไว 3 ลักษณะ คือ 1)การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม  
(creating an innovative culture)  2)การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีตอบสนองตอลูกคา (creating a 
customer-responsive culture)   3)วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ(nurturing workplace 
spirituality)14   ดานวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาสวนใหญในปจจุบันยังมีปญหาและอุปสรรค
อีกหลายประการ ปญหาที่สําคัญที่สุดเรื่องวัฒนธรรมองคการที่ยังเปนแนวตั้งมากกวาแนวราบ ยึดถือ
ระเบียบปฏิบัติที่สืบทอดกันมายาวนาน ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งเทานั้น  บุคลากรใน
สถานศึกษาสวนใหญจัดระเบียบการทํางานประจําแตละวันไมได ขาดความกระตือรือรนในเรื่องของ
การปฏิรูปวิธีการทํางาน ขาดความคิดสรางสรรคในการนํารูปแบบใหมๆมาประยุกตใช ทั้งในเรื่องของ
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มักจะหวาดระแวงในเรื่องที่มีบุคคล
พูดถึงเร่ืองใหมๆ วาจะเปนการเพ่ิมงานประจําใหมากขึ้นอีกจึงปฏิเสธหรือไมก็ทําอยางไมเต็มใจและ
ตอตานผูที่จะมาปรับเปล่ียนภายในองคการ15  พนักงานท่ีทํางานอยูในองคการทั้งหลายในปจจุบันจึง
มักมีความคิด(Mind)  และจิตใจ(Spirit) ที่จะคนหาความหมายและเปาหมายท่ีแทจริงในการทํางานกับ
ทั้งมีความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงานและตองการยอมรับเปนสวนหนึ่งของกลุม
เพ่ือชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมปจจุบัน องคการที่มีวัฒนธรรมมุงใหพนักงานมีความผูกพันดวยใจ
ตอองคการจึงตองหาทางที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวใหนานที่สุดดวยการสรางวัฒนธรรมและ
บรรยากาศในการทํางานท่ีทําใหมีสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวใหมากท่ีสุด จึงสามารถแกปญหา
และตอบสนองความตองการของพนักงานดังกลาวไดโดยพยายามทําใหองคการเปนเหมือนบานหลังที่
สองท่ีมีแตความอบอุนเพ่ือดึงดูดใหพนักงานอยูกับองคการไดนานๆ16    

                                                           
 

13
  วิรัช  สงวนวงศวาน, การจัดการและพฤติกรรมองคการ(กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชัน 

อินโดไชนา, 2550), 27. 
 14Stephen  P. Robbins and Mary Coulter, Management, 11th ed.(Harlow Essex 
England:Pearson, 2012), 86-88. 

 15 คุรุสภา, วิทยาจารยวารสารเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู (กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลิฟวิ่ง 
จํากัด เมษายน, 2551), 44.  
 16 วิรัช  สงวนวงศวาน, การจัดการและพฤติกรรมองคการ(กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชัน 
อินโดไชนา, 2550), 35. 
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เพ่ือทราบทักษะทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม, เพ่ือทราบวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม, และ เพ่ือทราบขอเท็จจริงวา ทักษะทางการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคกร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม หรือไม อยางไร และเพ่ือนําผลที่ไดเปนแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงทักษะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง
ใหเกิดข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การวิจัยไวสามประการ  ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือทราบวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
3. เพ่ือทราบทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 

ขอคําถามของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามของงานวิจัย 
ดังตอไปน้ี 
 1. ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยูในระดับใด 
 2. วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมอยูในระดับใด 
 3. ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม หรือไม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 เพ่ือใหการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กับ วัฒนธรรมองคกร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สามารถตอบคําถามของงานวิจัยทั้งสามประการขางตนได  
ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานเพ่ือการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยูในระดับปานกลาง 
 2. วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยูในระดับปานกลาง 
 3. ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม 
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ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําลักษณะขององคกรเชิงระบบ (system  approach)  ตาม
แนวคิดของแคทซและคานซ (Katz  and  Kahn)  มาเปนกรอบของการวิจัย  ซึ่งไดกลาวถึงลักษณะ
องคกรระบบเปด  ประกอบดวยระบบยอยๆ ภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอกมี
การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขาหรือตัวปอน  
(input) กระบวนการ (process)  และผลผลิต (output)  ที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม 
(contex) ทั้งภายในและภายนอกองคกร ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม สภาพทาง
ภูมิศาสตร เปนตน17  โดยตัวปอนเปนปจจัยที่สําคัญในระบบการศึกษา ประกอบดวย   การจัดการ
(management) , บุคลากร(man) , งบประมาณ (money) และ วัสดุอุปกรณ (materials)    ปจจัย
นําเขาเหลานี้จะดําเนินการผานโดยกระบวนการของสถานศึกษา ไดแก กระบวนการบริหาร เชน 
ทักษะการบริหาร  วัฒนธรรมองคกร  กระบวนการเรียนการสอน และ กระบวนการนิเทศ   ในอันที่จะ
ทําใหออกมาเปนผลผลิตที่มีคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน และตองจัดใหมีการใชผลยอนกลับ(feedback)  เพ่ือพัฒนาตอไป   
 สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร มีนักวิชาการนําเสนอแนวคิดไว 
สรุปไดดังนี้  แคทซ (Katz) ไดทําการวิเคราะหความรูความสามารถของผูบริหารโดยใชวิธีการท่ีเรียกวา 
Three  Skills  Method  พบวาผูบริหารจะทําหนาที่ของตนไดดีเพียงใด  ประสบความสําเร็จมาก
นอย  ขึ้นอยูกับทักษะพ้ืนฐานซึ่งอาจเกิดจากการฝกฝนได มิใชบุคลิกภาพเฉพาะตนหรือโดยชาติกําเนิด  
3  ประการ  ไดแก  ทักษะดานเทคนิค (technical  skills),ทักษะดานมนุษย (human  skills), ทักษะ
ดานมโนภาพ  (conceptual  skills)18  เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)  ไดกลาววา  ความสามารถใน
การบริหารงานของผูบริหารสามารถประมวลไดจากการใชทักษะการบริหารของผูบริหาร ซึ่งทักษะ
ดังกลาว ประกอบดวย ทักษะดานเทคนิค (technical  skills), ทักษะดานมนุษย (human  skills) , 
ทักษะดานความคิดรวบยอด (conceptual  skills)19  และกริฟฟน(Griffin)  กลาวไวเกี่ยวกับทักษะ
การบริหารของผูบริหารวาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ ซึ่งประกอบดวยทักษะ 
7 ประการ คือ 1)ทักษะดานเทคนิค(technical skills), 2)ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
(interpersonal skills),  3)ทักษะดานความคิดรวบยอด(conceptual skills), 4) ทักษะการวินิจฉัย
(diagnostic skills), 5) ทักษะการติดตอสื่อสาร(communication skills), 6) ทักษะการตัดสินใจ
(decision-making  skills), 7) ทักษะการบริหารเวลา(time – management  skills)20   
  
                                                           

17
 Daniel Katz  and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization,2 nd ed. 

(New York : John Wiley & Son, 1978),20.    
 18 Robert  L. Katz, “Skill  of  Effective  Administrator”, Harvard  Business  
Review  33 (January – February  1955) : 22-42. 
 19 Thomas  J.  Sergiovanni, Educational Govermance and Administration 
(Englewood Cliffs, N.J. : Pretice-Hall, Inc., 1980), 72-74. 
 20 Ricky W.Griffin, Management Principles and Practices, 11th 

ed.(Canada:Nelson Education, 2013), 13-15. 



11 
 

 สวนแนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร ไดมีนักวิชาการเสนอแนวคิดไว สรุปไดดังนี้ 
คุก(Cooke)  ไดนําแนวคิดของวัฒนธรรมองคกรมาเปนกรอบแนวคิดในการวัดลักษณะของวัฒนธรรม
ไดเปน  3 รูปแบบ คือ 1)แบบสรางสรรค(constructive  styles), 2)แบบต้ังรับเฉื่อยชา(passive – 
defensive  styles), 3)แบบตั้งรับ-กาวราว(aggressive-defensive styles)21   เซอรจิโอวานนี่และ 
สตารแรตต(Sergiovanni and Starratt) กลาววา วัฒนธรรมองคการ ไดกอตัวขึ้นมาจากส่ิงตอไปนี้    
1)ประวัติของสถานศึกษา(School’s history),  2)ความเชื่อ(beliefs),  3)คานิยม(values),  4)บรรทัด
ฐานและมาตรฐาน(norms and standard), 5)รูปแบบของพฤติกรรม(patterns of behavior)22     
รอบบินสและโคลเตอร(Robbins and Coulter) ไดกลาวถึงประเด็นในวัฒนธรรมองคกรไว 3 ลักษณะ 
คือ 1)การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (creating an innovative culture)  2)การสรางวัฒนธรรม
องคกรที่ตอบสนองตอลูกคา (creating a customer-responsive culture)   3)บํารุงจิตวิญญาณท่ี
ทํางาน (Spirituality and Organizational Culture)23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 21 R.A. Cooke, Organization culture inventory : Leader’s manual. 
 22 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision Human 
Perpectives,4th ed.(New York : McGraw-Hill Book Company, 1988), 106-108. 

23 Stephen  P.Robbins and Mary Coulter, Management,11th ed.(Harlow Essex 
England:Pearson, 2012), 86-88. 
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดมาเปนขอบขายการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1   ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา    :   Daniel  Katz  and  Robert  L.  Kahn,The  Social  Psychology  of  
Organization,2nd ed.(New York:John  Wiley & Son, 1987), 20 
 : Ricky W. Griffin, Management Principles and Practices, 11thed. (Canada: 
Nelson Education, 2013), 13-15. 
  : Stephen  P. Robbins and Mary Coulter, Management, 11th ed.(Harlow 
Essex England:Pearson, 2012), 86-88. 
 
 
 

กระบวนการ 
(process) 

 
 
- การบริหาร 
- กระบวนการการ

เรียนการสอน 
- กระบวนการนิเทศ 

 
 

สภาพแวดลอม (context) 
-   สภาพทางเศรษฐกิจ 
-   สภาพทางสังคม 
-   สภาพทางภูมิศาสตร 

วัฒนธรรมองคกร 

ตัวปอน (input) 
- การจัดการ 
- บุคลากร 

 
 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ 

 

ผลผลิต (output) 
- ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของ
นักเรียน 

 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

ทักษะการบริหาร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการทําวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของ
ผูบริหารใชแนวคิดของกริฟฟน(Griffin) กลาวไวเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารวาเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ ซึ่งประกอบดวยทักษะ 7 ประการ คือ 1)ทักษะดานเทคนิค
(technical skills), 2)ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล(interpersonal skills),  3)ทักษะดาน
ความคิดรวบยอด(conceptual skills), 4) ทักษะการวินิจฉัย(diagnostic skills), 5) ทักษะการ
ติดตอสื่อสาร(communication skills), 6) ทักษะการตัดสินใจ(decision-making  skills), 7) ทักษะ
การบริหารเวลา(time – management  skills)24   และ วัฒนธรรมองคกร ใชแนวคิดของรอบบินส
และ   โคลเตอร(Robbins and Coulter)  ไดกลาวถึงประเด็นในวัฒนธรรมองคกรไว 3 ลักษณะ คือ 
1)วัฒนธรรมนวัตกรรม (creating an innovative culture)  2)วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอ
ลูกคา (creating a customer-responsive culture)   3)วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ 
(Spirituality and Organizational Culture)25 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 2   ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา    : Ricky W. Griffin, Management Principles and Practices, 11th ed. (Canada: 
Nelson Education, 2013), 13-15. 
  : Stephen  P.Robbins and Mary Coulter, Management,11th ed.(Harlow Essex 
England:Pearson, 2012), 86-88. 
 
 

                                                           
 24 Ricky W.Griffin, Management Principles and Practices, 11th 

ed.(Canada:Nelson Education, 2013), 13-15. 
25 Stephen  P.Robbins and Mary Coulter, Management,11th ed.(Harlow Essex 

England:Pearson, 20012), 86-88. 

  

1) ทักษะดานเทคนิค ( )1X    

2) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ( )2X    

3) ทักษะดานความคิดรวบยอด ( )3X    

4) ทักษะการวินิจฉัย ( )4X    

5) ทักษะการติดตอสื่อสาร ( )5X    

6) ทักษะการตัดสินใจ ( )6X   

7) ทักษะการบริหารเวลา ( )7X  

ทักษะการบริหาร  ( totX )  

1) วัฒนธรรมนวัตกรรม ( )1Y   

2) วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอลูกคา ( )2Y  

3) วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ ( )3Y  

วัฒนธรรมองคกร ( totY ) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตรงกัน  ผูวิจัย ใหนิยาม
ความหมายดังนี้ 
 ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถ ความชาญ ความคลองแคลววองไว ถูกตองใน
การบริหารงานของผูบริหารท่ีแสดงวาเปนผูบริหารท่ีดี มีประสิทธิภาพสามารถบริหารงานและนํา
องคกรไปสูความสําเร็จ ประกอบดวย 7 ทักษะ คือ 1) ทักษะดานเทคนิค 2) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด 4) ทักษะการวินิจฉัย 5) ทักษะการติดตอส่ือสาร   
6) ทักษะการตัดสินใจ   และ 7) ทักษะการบริหารเวลา 

 วัฒนธรรมองคกร หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลในองคการมีความเชื่อ คานิยม ระเบียบแบบแผน 
ความประพฤติและการปฏิบัติ ความเขาใจวาสิ่งใดควรกระทําและสิ่งใดที่ไมควรกระทําในการ
ปฏิบัติงาน และมีการถายทอดสืบตอกันมาจนเปนวิถีชีวิตของบุคคลซ่ึงทํางานรวมกันในองคกร มี   3 
ประเด็น คือ 1)วัฒนธรรมนวัตกรรม 2)วัฒนธรรมองคกรท่ีตอบสนองตอลูกคา และ 3)วัฒนธรรม
องคกรดานจิตวิญญาณ 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  หมายถึง  หนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หนวยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 29 โรงเรียน  
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15 

 
บทที่ 2 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการศึกษาวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารกับวัฒนธรรม
องคกร  โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยนําเสนอสาระสําคัญเพ่ือใหเปนแนวทางใน
การศึกษา ประกอบดวย ทักษะการบริหาร  วัฒนธรรมองคกร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 

ทักษะการบริหาร 
 

 การบริหารในแตละองคการ  มีการจัดการในการบริหารงานดานตางๆแตกตางกันออกไปใน
แตละแหง  ในงานหรือกิจกรรมตางๆของมนุษยที่ดําเนินอยูนั้น  ไมมีสิ่งใดสําคัญเกินกวาการบริหาร
หรือการจัดการ   ทั้งนี้เพราะการบริหารหรือการจัดการเปนงานสําคัญตอการอํานวยใหมนุษยทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   ซึ่งคําวา “การบริหาร” มีผูใหความหมายไวหลายคน  เชน   
 บารนารด (Barnard) กลาวไววา การบริหาร หมายถึง การทํางานภายในองคกร ซึ่งเปนระบบ
ของการรวมกันปฏิบัติกิจกรรมต้ังแตสองคนข้ึนไป27 
  ไซมอน (Simon) กลาววา การบริหาร คือ ศิลปะในการทําใหสิ่งตางๆ ไดรับการกระทําจน
เปนผลสําเร็จ โดยผูบริหารไมตองเปนผูปฏิบัติเพียงแตใชศิลปะทําใหผูซึ่งปฏิบัติงานจนเปนผลสําเร็จ
ตรงตามจุดมุงหมายขององคกร หรือเปนไปตามจุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือก28 

 เซอรจิโอวันนี (Sergiovanni) ไดกลาวถึง การบริหาร ไววา เปนกระบวนการของการทํางาน
รวมกันกับผูอื่นและหรือโดยผูอื่น เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ29 
 สโตน (Stone)  ใหความหมายวา  การบริหารเปนกระบวนการของการวางแผน  การจัดการ  
การแนะนํา และ ควบคุมโดยระดมทรัพยากรที่มีอยูทั้งมวลในองคการ มุงใชเพ่ือผลแหงการบรรลุ
เปาหมายที่วางไว30 

                                                           
 27 Chester I. Barnard, The Function of the Executive (Cambridge, Mass. : 
Harvard, 1968), 72. 

28 Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York : The Free 
Press,1976),1. 

29 Sergiovanni, Education Governance and Administration (New Jersey : 
Englewood Cliffs,1980),5. 
 30Jame  A.F. Stone, Management (New  Jersey : Prentice-Hill, Inc, 1978), 8. 
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 เคอรลินเจอร (Kerlinger) ใหความหมายวา ทฤษฎีเปนชุดแนวคิด คํานิยาม และคํากลาวที่
นําเสนอทัศนะอยางเปนระบบของปรากฏการณตางๆ โดยกําหนดความสัมพันธระหวางตัวแปร เพื่อ
จุดมุงหมายของการอธิบายและการทํานายปรากฏการณตางๆ31 

 ดรักเกอร (Drucker)  กลาวไววา  การบริหาร คือ การทําใหงานตางๆ ลุลวงไปโดยอาศัยคน
อ่ืนเปนผูทํา32   
 เทอรี่ (Terry)  กลาวอธิบายวา  การบริหาร คือ กระบวนการของกรวางแผนการจัดการ  การ
จูงใจ  และการควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ  โดยใชทรัพยากรมนุษยและอ่ืนๆที่มี
อยู33 
 จันทรานี   สงวนนาม  มีความเห็นวา  การบริหารเปนเรื่องของกิจกรรมโดยผูบริหารและ
สมาชิกในองคการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใชทรัพยากรและเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชนสูงสุด34 
 อธิปตย   คลี่สุนทร  กลาววา การบริหาร คือ การหาทางทํางานใหสําเร็จ การทํางานใหสําเร็จ
ไดนั้น มีวิธีการอยูมากมายหลากหลายวิธีที่ผูบริหารทั้งหลายไดใชความรู ความสามารถ เลือกวิธีที่
เหมาะสมกับสภาพความรู ความสามารถเลือกวิธีที่ เหมาะสมตามสภาพความตองการและ
สภาพแวดลอมมาใชใหเปนประโยชนได35 
 ยาเบ็น  เรืองจรูญศรี  ไดอธิบายความหมายของทฤษฎีการบริหาร หมายถึง แนวความคิดหรือ
ความเชื่อที่เกิดขึ้นอยางมีหลักเกณฑ  มีการทดสอบและการสังเกตจนเปนที่แนใจ ทฤษฎี       เปนเซท
ของมโนทัศนที่ เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เปนขอสรุปอยางกวางที่พรรณนาและอธิบาย     พฤติ
กรรมการบริหารองคกรการทางศึกษาอยางเปนระบบ ถาทฤษฎีไดรับการพิสูจนบอย ๆ ก็จะกลายเปน
กฎเกณฑ ทฤษฎีเปนแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถนําไปประยุกต และปฏิบัติได ทฤษฎีมี
บทบาทในการใหคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏทั่วไปและชี้แนะการวิจัย36 
  
 

                                                           
 31 Fred  N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research, 3rd ed.(SanDiego, 
CA:Harcourt Barce,1986),9. 
 32 Peter  F.  Drucker, Management : Tasks, Responsibility, Practices (London 
: Pan Book Ltd, 1979), 9. 
 33 George  R.  Terry, Principles  of  Management  (Illinois : Richard  D.  Irwin, 
Inc.,    1979 ), 4. 
 34 จันทรานี   สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บุค
พอยท, 2545), 11. 
 35 อธิปตย   คล่ีสุนทร, “ ยุทธศาสตรการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน ” , วารสารวิชาการ 7 , 
4(2547) : 26-28. 
 36 ยาเบ็น  เรืองจรูญศรี, ทฤษฎีทางดานการบริหาร, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2557, เขาถึง
ไดจาก www. kroobannok. com/blog/20494 
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 จากความหมายของนักการศึกษาหลายทานที่กลาวมาแลว ทั้งของประเทศไทยและชาว
ตางประเทศ  พอสรุปไดวา  การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานตามภารกิจ งานที่ไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานหรือองคการ  โดยการใชทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรในดานอ่ืนๆที่มีอยู โดยบริหาร
ผานทางกระบวนการวางแผน การจัดการ การชักจูงใจ และการกํากับติดตามควบคุม 
 
ความหมายของทักษะการบริหาร 
 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของทักษะการบริหารไวแตกตางกัน ดังนี้ 
 นิวแมน (Newman)  ไดใหความหมายของ ทักษะการบริหารงาน (Administrative Skills) 
หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการทํางานหรือกระทําใหบรรลุสูเปาหมายปลายทางขององคกร
อยางรวดเร็ว37   
 กริฟฟน(Griffin)  ไดกลาวไววา การใชทักษะทั้ง 5 ในการบริหารของผูบริหารจะทําใหงาน
ประสบความสําเร็จ โดยผูบริหารระดับสูงใชทักษะเทคนิคนอยกวาผูบริหารระดับลาง ทักษะดาน
ความคิดรวบยอด และดานการวินิจฉัยมีความสําคัญมากสําหรับผูบริหารระดับสูง สวนทักษะดาน
มนุษยสัมพันธมีความสําคัญกับผูบริหารทุกระดับและไมสามารถแยกออกจากตัวผูบริหารได38 
 มัลลิกา   ตนสอน  ไดใหความหมายของทักษะทางการจัดการ หมายถึง ความสามารถที่จะ
แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานอยางถูกตอง มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะชวยทําใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ39 
 สมคิด   บางโม  ไดใหความหมายของทักษะของผูจัดการ หมายถึง ความรูความสามารถ การ
ใชศาสตรและศิลป ผลักดันใหกิจกรรมตางๆในองคกร ดําเนินไปสูเปาหมายและสงผลใหงานประสบ
ความสําเร็จ40 
 สุณา   อิสสาหาก  ไดใหความหมายของ ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการ
บริหารงานของผูบริหารตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากองคการอยางรวดเร็วและถูกตอง โดยใช
ทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆท่ีมีอยู โดยผานกระบวนการทางการบริหารอยางมีระบบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป41 

                                                           
 37 William H. Newman, Administrtive  action : The techniques of 
organization and management (Englewood  Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc. , 1963), 5. 
 38 Ricky W. Griffin, Management (Boston:Houghton Mifflin Company, 1984), 18-
21. 
 39 มัลลิกา   ตนสอน, การจัดการยุคใหม (Modern  management)  (กรุงเทพฯ : เอ็ก
เปอรเน็ท,  2545), 19. 
 40 สมคิด   บางโม, องคกรและการจัดการ (กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน จํากัด, 2550), 76.   
 41 สุณา   อิสสาหาก, ทักษะการบริหาร, เขาถึงเมื่อ 9 ธันวาคม 2557, เขาถึงไดจาก 
http://gotoknow.erg/blog/suna242/12654 
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 จักรกฤช   สิงหศิลารักษ ไดใหความหมายของ ทักษะการบริหารงาน (Management  Skills) 
หมายถึง ความสามารถทางพฤติกรรมในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคที่
กําหนดไว โดยอาศัยทรัพยากรหรือปจจัยตางๆที่จําเปนตอการบริหาร42 
 จากความหมายท่ีนักวิชาการเสนอไว สามารถสรุปไดวา  ทักษะการบริหาร หมายถึง 
ความสามารถ ความชาญ ความคลองแคลววองไว ถูกตองในการบริหารงานของผูบริหารท่ีแสดงวาเปน
ผูบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพสามารถบริหารงานและนําองคกรไปสูความสําเร็จ 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการบริหาร 
 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้นขึ้นอยูกับ
วิสัยทัศน  ประสบการณ และความรูความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารเปนเสาหลักที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอหนวยงาน ตอผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานอันเปนสวนรวม คุณภาพและ
บทบาทของผูบริหารมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับคุณภาพของสถานศึกษา  รวมทั้งมีผลสะทอนตอ
ผลงานและวิธีปฏิบัติงานของสถานศึกษาแตละแหงเปนอันมาก   ในการบริหารงานท่ีดีผูบริหารที่มี
ความสามารถจําเปนตองมีทักษะในการเปนผูนํา การบริหารงานจึงจะประสบผลสําเร็จไปไดดวยดี 
 แคทซ (Katz) ไดทําการวิเคราะหความรูความสามารถของผูบริหารโดยใชวิธีการท่ีเรียกวา 
Three  Skills  Method  พบวาผูบริหารจะทําหนาที่ของตนไดดีเพียงใด  ประสบความสําเร็จมาก
นอย  ขึ้นอยูกับทักษะพ้ืนฐานซึ่งอาจเกิดจากการฝกฝนได มิใชบุคลิกภาพเฉพาะตนหรือโดยชาติกําเนิด  
3  ประการ  ไดแก 
  1.  ทักษะดานเทคนิค (technical  skills)  หมายถึง  ความรู ความเขาใจ ความสามารถ
และความชํานาญในกิจกรรมเฉพาะอยาง  พรอมทั้งมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือและวิธีการใน
การทํากิจกรรม  ถือไดวาทักษะดานเทคนิคมีความสําคัญซึ่งผูบริหารจะตองมี  ประกอบดวย 
   1.1 ทักษะทางดานการวางแผน (planning  skills) 
   1.2 ทักษะทางดานกระบวนการกลุมและการติดตอสื่อสาร (group process and  
communication skills) 
   1.3 ทักษะทางดานการจัดการและการจัดการองคการ (management and  
organization skills) 
  2.  ทักษะดานมนุษย (human  skills)  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพในฐานะสมาชิกของกลุม และความสามารถในการเสริมสราง
พลังความรวมมือระหวางสมาชิกของหนวยงาน  ทักษะนี้ชวยใหผูบริหารทํางานกับปจเจกบุคคลหรือ
กลุมคนไดอยางมีประสิทธิผลดวยการสรางความรวมมือของทีมงาน เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ 
 

                                                           
 42 จักรกฤช   สิงหศิลารักษ, ทักษะการบริหาร, เขาถึงเมื่อ 9 ธันวาคม 2557, เขาถึงไดจาก 
http://ipad.edupolice.org/knowledge/jobMan1.ppt 
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  3.  ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual  skills)  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารใน
การเขาใจหนวยงานในทุกลักษณะ เห็นความสัมพันธระหวางหนวยงาน  และกิจกรรมตางๆของ
หนวยงาน  รวมทั้งความสัมพันธระหวางหนวยงานที่ตนสังกัดกับหนวยงานอื่น 
  ซ่ึง แคทซ(Katz)  เสนอแนะวา การใชทักษะการบริหารท้ัง  3 ดานนี้ จะมากนอยแตกตาง
กันไป   โดยผูบริหารระดับสูงเปนตําแหนงที่ตองกําหนดวัตถุประสงค ตัดสินใจและอนาคตขององคการ 
ซึ่งตองมีและใชทักษะดานมโนภาพมากกวาผูบริหารระดับกลางและผูบริหารระดับลาง   สวนผูบริหาร
ระดับกลางเปนผูประสานงานนโยบายของหนวยเหนือไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจจากผูปฏิบัติงานอ่ืน ดังนั้นผูบริหารระดับกลางจึงใชทักษะดานมนุษยมากกวาดาน
อ่ืน   สวนผูบริหารระดับลางและผูปฏิบัติโดยตรงเพ่ือสรางงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือ
หนวยงานบังคับบัญชา จึงตองใชทักษะดานเทคนิคมากกวาทักษะดานอ่ืนๆและมากกวาผูบริหาร
ระดับสูงขึ้นไป43 
 กูลิค (Gulick) ไดเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ (POSDCORB)โดยมีกิจกรรม 7 ประการ มา
ใชในการบริหารจัดการ โดยรูปแบบนี้ไดนําไปใชในการบริหารองคกรสมัยใหมอยางกวางขวาง  ดังนี้   
1) P คือการวางแผน (planning) หมายถึงการกําหนดเปาหมายขององคการวาควรทํางานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคอะไร และจะดําเนินการอยางไร  2) O คือการจัดองคการ (organizing) หมายถึงการ
จัดตั้งโครงสรางอํานาจอยางเปนทางการภายในองคการ เพ่ือประสานงานหนวยทํางานยอย  ตาง ๆ ให
สามารถบรรลุเปาหมายขององคการได  3) D คือการส่ังการ (directing) หมายถึง การท่ีหัวหนาฝาย
บริหารมีหนาที่ตองตัดสินใจอยูตลอดเวลาโดยพยายามนําเอาการตัดสินใจดังกลาวมาเปล่ียนเปนคําสั่ง
และคําแนะนํานอกจากน้ี ยังหมายถึงการท่ีหัวหนาฝายบริหารตองทําหนาที่เปนผูนําขององคการ  4) S 
คือการบรรจุ (staffing) หมายถึง หนาที่ดานบริหารงานบุคคลเพ่ือฝกอบรมเจาหนาที่และจัดเตรียม
บรรยากาศในการทํางานที่ดีไว  5) CO คือการประสานงาน(co-ordinating) หมายถึงหนาที่สําคัญตาง 
ๆ ในการประสานสวนตาง ๆ ของงานใหเขาดวยกันอยางดี  6) R คือ การรายงาน (reporting) 
หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในองคการใหทุกฝายทราบ ทั้งนี้อาจใชวิธีการตาง ๆ เชน 
การวิจัยและการตรวจสอบ 7) B คือการงบประมาณ (budgeting) หมายถึง หนาที่ในสวนที่เกี่ยวของ
กับงบประมาณในรูปของการวางแผนและการควบคุมดานการเงินการบัญชี44 
  
 
 
 
 
 

                                                           
 43 Robert  L. Katz, “Skill  of  Effective  Administrator”, Harvard  Business  
Review  33 (January – February  1955) : 22-42. 
 44 Luther H. Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of administration  
(New York : Institute of Public Administration Columbia University,1936), 3-4. 
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 เวเบอร (Weber) ไดนําเสนอแนวคิดการจัดองคการในอุดมคติ หรือทฤษฎีการจัดการตาม
ระบบราชการ (Bureaucratic Management) มี 6 ประการดังนี้ คือ  1) เปนองคการท่ีมีลําดับขั้น
ของสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน (A Well Defined Hierarchy of Authority) คือ มีการกําหนด
โครงสรางของการตัดสินใจในองคการไวแนนอน ตําแหนงตางๆ ในลําดับขั้นของสายการบังคับบัญชา 
จะทําหนาท่ีกําหนดบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกในองคการไวอยางเปนทางการ      2) เปน
องคการท่ีมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน (A Clear Division of Work) ภารกิจขององคการจะถูก
แจกแจงและมอบหมายใหแกสมาชิกแตละฝายแตละคนขององคการไวเปนลายลักษณอักษรชัดเจน 
เพ่ือปฏิบัติหนาที่อยางเปนทางการ  3) เปนองคการท่ีมีกฎ ระเบียบ แบบแผน เพ่ือควบคุมความ
ประพฤติปฏิบัติของสมาชิกอยางเปนลายลักษณอักษร (A System of Rules Covering the Rights 
and Duties of Position Incumbents) เพ่ือทําหนาที่กําหนดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและไมพึง
ปรารถนาตามสิทธิและหนาที่ของสมาชิกในองคการ  4) เปนองคการท่ีมีการกําหนดขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติงานไวลวงหนา (A System of Procedures for Dealling with the Work Situation)   
5) เปนองคการที่ถือวาสมาชิกทุกคนขององคการรวมทั้งบุคคลภายนอกมีสิทธิเทาเทียมกัน 
(Impersonality of Interpersonal Relationships) โดยถือความสัมพันธสวนตัวของบุคคล เชน 
ความคุนเคยกันเปนการสวนตัว ฯลฯ เปนเร่ืองไมสําคัญ  6) เปนองคการท่ียึดหลักความสามารถและ
คุณภาพในการทํางานของสมาชิกในองคการ เปนเครื่องมือในการตัดสินเพ่ือคัดเลือก เลื่อนชั้น เลื่อน
ขั้น หรือใหออกจากงาน (Selection for Employment and Promotion Based on Technical 
Competence) ซึ่งเปนเรื่องคุณสมบัติสวนตัว ระบบอาวุโส และผลสําเร็จของงาน45 
 แม็ค เกรเกอร (Mc Gregor) ไดเสนอทฤษฎี X (Theory X) เปนปรัชญาการบริการจัดการ
แบบด้ังเดิม โดยมองวาพนักงานเกียจคราน ไมกระตือรือรน  ไมชอบงานและพยายามหลีกเลี่ยงงาน  
สวนทฤษฎี Y (Theory Y) เปนปรัชญาการบริการจัดการ โดยมองวาพนักงานมีความรับผิดชอบ มี
ความคิดริเริ่มในการแกปญหาในการทํางานและไมมีความเบื่อหนายในการทํางาน   แม็ค เกรเกอร ได
เรียกรองใหผูบริหารเปลี่ยนแปลงมุมมองมนุษยจากมุมมองตามทฤษฎี X ไปเปนมุมมองตามทฤษฎี Y 
อนึ่งทฤษฎี X อาจเรียกวาเปนทฤษฎีคนข้ีเกียจ และทฤษฎี Y เรียกวาทฤษฎีคนขยันก็ได46 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 45 จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :         
บุค พอยท,2545), 38-39. 
 46 สุนทร โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:ปญญาชน, 
2551), 72. 
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 เฮอรซเบิรก (Herzberg) ไดนําเสนอทฤษฎีแรงจูงใจ 2 องคประกอบ (Two - Factors 
Theory of Motivation) เกี่ยวกับแรงจูงใจของคน ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยของความไม
พอใจในงาน (Hygiene Factors) ไดแก  นโยบายขององคกร,  การบังคับบัญชา,ความสัมพันธกับ
หัวหนางาน, สภาพแวดลอม/เงื่อนไขในการทํางาน,  คาจาง เงินเดือน สวัสดิการ, ความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน เปนตน  2) ปจจัยของความพอใจในงาน (Motivation Factors) ไดแก  การทํางาน
บรรลุผลสําเร็จการไดรับการยอมรับ,  ทํางานไดดวยตนเอง,  ความรับผิดชอบ,  ความกาวหนาในงาน,  
การเจริญเติบโต เปนตน47 
 แฮริส (Harris)  ไดนําทฤษฎีสามทักษะของแคทซ (Katz)  มาอธิบายขยายความเพ่ิมเติมวา  
ทักษะคลายกับกระบวนการ แตมีความแนนอนและงายกวา  ใชไดกับงานหลายประเภท  เชนทางดาน
การบริหาร  ทางดานการนิเทศการศึกษา  โดยแฮริสไดแยกแยะรายละเอียดของทักษะ  ดังนี้ 
  1.  ทักษะดานมโนภาพ (conceptual  skills)  ประกอบดวยการมองเห็นภาพพจน
โดยรวม  การวิเคราะห  การวินิจฉัย  การสังเคราะห  วิพากษวิจารณ  การรูจักใชคําถาม 
  2.  ทักษะดานมนุษย  (human  skills)  ประกอบดวย  การรูจักสังเกต เขาอกเขาใจผูอ่ืน 
รูจักสัมภาษณ รูจักนําอภิปราย การมีสวนรวมในการอภิปราย และสามารถสะทอนความรูสึกนึกคิด
ของตนเองออกมา 
  3.  ทักษะดานเทคนิค (technical  skills)  ประกอบดวย  การรูจักฟง พูด อาน เขียน 
จัดลําดับเรื่อง การสาธิต เขียนแผนภูมิ วาดภาพ และเปนประธานในที่ประชุมได48 
 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)  ไดกลาววา  ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหาร
สามารถประมวลไดจากการใชทักษะการบริหารของผูบริหาร ซึ่งทักษะดังกลาว ประกอบดวย 
  1.  ทักษะดานเทคนิค (technical  skills)  เปนทักษะที่ผูบริหารมีความเขาใจ มีความรู 
ความชํานาญในกระบวนการ วิธีการดําเนินการ ตลอดจนข้ันตอน แนวทาง และ เทคนิคดานการศึกษา 
ทักษะดานเทคนิคไมใชทักษะดานการสอน  แตเปนเทคนิคที่ครอบคลุมถึงความรูเฉพาะดาน 
ประกอบดวยความรูดานการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจาง การวางแผน การกําหนดตาราง การ
กอสราง และการสํารวจรักษา เปนตน  ทักษะดานเทคนิคมีความสําคัญกับผูบริหารมากและมีบทบาท
ในผูบริหารระดับหัวหนาแผนก หรือระดับผูควบคุมดูแล ทักษะดานเทคนิคท่ีดีตองมีความสัมพันธกับ
การชี้แนะและการแนะนํา 
  2.  ทักษะดานมนุษย (human  skills) เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนทักษะที่ผูบริหารจะตองรูจักตนเอง มีความมั่นใจ มั่นคงในอารมณ จะตองรูจัก
และพยายามเขาใจผูอ่ืน ลักษณะของผูบริหารที่แสดงถึงความโอบออมอารี เปนเครื่องมือสําหรับผูนํา
ในการสรางแรงจูงใจ การสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน มีภาวะผูนํา รูวิธีการสรางทีมงาน เพ่ือใหการ
บริหารสําเร็จตามจุดมุงหมาย หรือ พัฒนาทัศนคติ การทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ ทักษะนี้
เปนทักษะที่เอ้ือใหงานบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ 

                                                           
 47 ชาญชัย อาจินสมาจาร, ทฤษฎีการบริหาร (กรุงเทพฯ:มปท,2550),81. 
 48 Ben  M. Harris, Supervision  Behavior  in  Education (Englewood  Cliffs : 
Prentice-Hall, Inc, 1963), 15-16. 
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  3.  ทักษะดานความคิดรวบยอด (conceptual  skills)  เปนความสามารถของผูบริหาร
โรงเรียนในการมองภาพรวมของโรงเรียนไดอยางครบถวน  ทั้งดานโครงสราง เขาใจในความซับซอน
ภายในองคกร สามารถท่ีจะผสมผสานระบบงานโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะดานนี้มี
ความสําคัญเทาๆกับการมีความรูและการใชทฤษฎีการบริหาร การรูพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา
การศึกษา49 
 บารทอลและมารติน (Bartol and Martin)  กลาววา  ผูบริหารท่ีดีนอกจากตองมีความรูดี
เปนพื้นฐานและยังตองมีทักษะ (Skills) ในการบริหารจัดการใหประสบความสําเร็จ  คือ  
  1.  ทักษะทางดานเทคนิค (technical  skills) คือ ความสามารถของผูบริหารท่ีสะทอนให
เห็นถึงความเขาใจและประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะดาน เชน มีความรูความชํานาญดานบัญชี 
การเงิน การผลิต เครื่องจักร เทคโนโลยี วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร เปนตน 
  2.  ทักษะดานมนุษย (human  skills)  คือ  ทักษะทั่วๆไป เปนความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน  สามารถทํางานไดทุกสถานภาพ  การจูงใจ  การสื่อสารที่ดี  มีการพัฒนาตนเองอยู
เสมอ  สามารถปฏิบัติงานไดดีบรรลุตามวัตถุประสงค 
  3.  ทักษะดานมโนภาพ (conceptual  skills)  คือ ความสามารถในเชิงคิดวิสัยทัศน การ
มองภาพรวม ทั้งในปจจุบันและอนาคตขององคการ50 
 เดรคและโรว (Drake  and  Roe)  ไดเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ทักษะที่จําเปนในการบริหาร
สถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้น ควรมี 5 ทักษะ  โดยเพ่ิมจากทฤษฎีสามทักษะของแคทซ (Katz) อีก 2 
ทักษะ ซึ่งทักษะที่เพ่ิม คือ  
  1.  ทักษะดานการเรียนการสอน(educational  instructional  skills)  ไดแก ความรู
และความชํานาญ ในการจัดการและการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับภารกิจ 
สังคม และชุมชน  ทักษะนี้มีความจําเปนสําหรับผูบริหาร ในฐานะที่เปนผูนําทางการศึกษาตองมี
ความรูความเขาใจในการเรียนการสอน เปนผูมีภูมิรูและเปนนักวิชาการท่ีดี 
  2.  ทักษะดานความรูความคิด (cognitive  skills)  ไดแกความรู ความชํานาญในการใช
ความรู ความคิด ปญญา   ในการบริหารงานภายในองคกร เปนทักษะของผูบริหารท่ีสามารถพัฒนาได 
และเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางทักษะดานอื่นๆ51 
 
 
 
 

                                                           
 49 Thomas  J.  Sergiovanni, Educational Govermance and Administration 
(Englewood Cliffs, N.J. : Pretice-Hall, Inc., 1980), 72-74. 
 50 Kathryn  M. Bartol and David C. Martin, Management t, 2nd ed (New York : 
Mcgrew-Hill, Inc, 1994), 16. 
 51 Thelbert  L.  Drake  and  William  H. Roe, The  Principalship, 3rded. (New  
York : Macmillan; London : Collier  Macmillan, 1986), 29-30. 
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ทักษะทั้ง 5 ตามแนวคิดของเดรคและโรว (Drake and Roe)  สามารถแสดงเปนภาพประกอบได ดังนี้
 

 
  
แผนภูมิที่ 3    ทักษะทั้ง 5 ในการบริหารสถานศึกษาของเดรคและโรว (Drake and Roe)   
ทีม่า  :  Thelbert  L.  Drake  and  William  H.  Roe,  The  Principle,  3rd  ed.(New  York : 
Macmillan, 1986), 30. 
  
 
 อัลฟองโซ  เฟริซ และ เนวิล (Alfonso  Firth  and  Naville)  ไดใหความหมายท่ีคลายกัน
วาทักษะเชิงเทคนิค (technical  skills) หมายถึง ความสามารถของผุนิเทศในการใหความรู วิธีการ
และเทคนิควิธี ทักษะที่จําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งในการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะทําใหครูยอมรับ
ในตัวผูนิเทศได  เน่ืองจากทักษะดังกลาวเปนความรูความชํานาญ โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ และ
สาขาอ่ืนๆที่เก่ียวของ  ไดแก  กําหนดกฎเกณฑสําหรับการเลือกสรรทรัพยากรทางการเรียนการสอนใน
หองเรียนไดอยางมีระบบ วิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการณเรียนการสอน  เขียนจุดประสงคการ
เรียนรูได  จัดประเภทของจุดประสงคการเรียนรูได รูจักการนําผลการวิจัยมาประยุกตใชวิเคราะหสิ่งที่
ควรจะเตรียมกอนการเรียนการสอน  พัฒนากระบวนการวัดผลประเมินผล  วิเคราะหงานที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน และสาธิตทักษะตางๆในการสอนและนําไปปฏิบัติจริง52 
  
 
 

                                                           
 52 Robert  J.  Alfonso  and   others, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston 
: Allyn  and  Bacon, Inc., 1981), 334-335. 

ทกัษะดา้นมโนภาพ 
(conceptual  skill 

ทกัษะดา้นมนุษย ์
(human  skill) 

ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน 
(education  and instructional  skill) 

ทกัษะดา้นเทคนิค (technical  skill) 

ทกัษะดา้นความรู้ (cognitive  skill) 
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 เสตียร (Steer)  ไดกลาววา  ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ ตองแสดงออกถึงทักษะ  3 แบบท่ี
แตกตางกัน  ไดแก 
  1.  ทักษะดานเทคนิค (technical  skills)  เปนความสามารถท่ีผูบริหารมีความชํานาญใน
การใชอุปกรณ วิธีการปฏิบัติ กระบวนการ และเทคนิคพิเศษเฉพาะ  รวมถึงความรู ความชํานาญ
ทางดานการเงินการบัญชี รูขั้นตอนการผลิต ทักษะดานนี้เปนทักษะที่เก่ียวของกับสิ่งของ  
  2.  ทักษะดานมนุษย (human  skills) เปนทักษะที่แสดงออกถึงความสามารถในการ
ทํางานรวมกับคน เขาใจธรรมชาติของคน สามารถจูงใจคน ใหรวมกันทํางาน สามารถทํางานเปนทีม 
ทําใหองคการมีการทํางานกลุม 
  3.  ทักษะดานความคิดรวบยอด (conceptual  skills)  หมายถึง ความสามารถของ
ผูบริหารที่เขาใจรูขอมูลตางๆในองคการสามารถปรับปรุงแกไขและพัฒนาองคการใหประสบ
ความสําเร็จ53   
 เฮอรเซยและบลันชารด (Hersey  and  Blanchard)  ไดกลาววา  ทักษะการบริหารท่ีเปนที่
ยอมรับในกระบวนการบริหาร คือ ทักษะดานเทคนิค(technical  skills)  ทักษะดานมนุษย (human  
skills) และ ทักษะดานความคิดรวบยอด (conceptual  skills)  ทั้งสามทักษะสงผลใหงานประสบ
ความสําเร็จ  ทักษะดานเทคนิคเหมาะสําหรับผูบริหารระดับลาง เปนความสามารถในการใชความรู 
วิธีการเทคนิค เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับภาระหนาที่โดยเฉพาะ ซึ่งเกิดจากประสบการณ การศึกษา และ
ฝกอบรม โดยเฉพาะหัวหนาที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลเพราะเปนกลุมที่ตองการพัฒนาการใชเครื่องมือ 
อุปกรณ การพัฒนาเจาหนาท่ีเทคนิคและพนักงานประเภทอ่ืนๆ ใหมีความชํานาญเฉพาะ  สวนทักษะ
ดานความรูความคิดเหมาะสําหรับผูบริหารระดับสูง เพราะการบริหารงานในระดับนี้ในองคการไม
ตองการรูเฉพาะขั้นตอนการทํางาน และการปฏิบัติ แตเนนประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นกับองคการและการ 
ทําใหองคการในภาพรวมประสบความสําเร็จ การใชทักษะดานเทคนิคและทักษะดานความคิดรวบ
ยอมจะใชมากหรือนอยแตกตางกันขึ้นอยูกับระดับการบริหารงานของผูบริหาร  แตผูบริหารท้ังหมด
ตองใชทักษะดานมนุษยในการบริหารประกอบกันดวย  ทักษะดานมนุษยเปนทักษะที่จําเปนที่สุด มี
ความสําคัญมากกวาสติปญญา ความเฉลียวฉลาด ความเด็ดขาด ความแนวแน ความรูหรือทักษะ
เกี่ยวกับการทํางาน เพราะงานจะไมประสบผลไดหากขาดความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน54   
 
 
 
 
 
 
                                                           
 53 Richard  M.  Steer, Managing  Effective  Organiztion : An Introduction 
(Bostom : A Division of wadsworth, Inc., 1985), 33-35. 
 54 Paul  Hersey  and  Kenneth  Blanchard, Management of Organization 
Behavior : Utilizing Human Resources (Englewood  Cliffs , N.J. : A Simon & Schmaste 
Company, 1993), 8. 
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ดังแผนภูมทิี่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4   ทักษะการบริหารที่จําเปนของผูบริหารระดับตางๆ   
ที่มา  :  Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organization Behavior : 
Utilizing Human Resources (Englewood  Cliffs , N.J.: A Simon & Schmaste Company, 
1993), 117. 
  
 ซิทเทอรลี (Sitterly)  กลาววา ทักษะพ้ืนฐานของผูบริหารมี  3  ทักษะ  คือ  ทักษะทาง
เทคนิค  ทักษะทางการทํางานรวมกับคน  และทักษะทางมโนภาพ55 
 คิมบอลล ไวลล (Kimball Wiles) ไดกลาววา ทักษะทางการบริหารท่ีจําเปนสําหรับผูบริหาร 
คือ  1) ทักษะในความเปนผูนํา (skill in leadership)  2) ทักษะในมนุษยสัมพันธ (skill in human 
relation)  3) ทักษะในกระบวนการกลุม (skill in group process)  4) ทักษะในการบริหารบุคคลใน
การศึกษา (skill in personnel administration)  5) ทักษะในการประเมินผล (skill in 
evaluation)56 
  คูนซและเวหริช(Koontz and Weihrich) ใหความเห็นเก่ียวกับทักษะดานเทคนิค วาเปน
ความสามารถของผูบริหารในการใชความรูความชํานาญ รวมถึงวิธีการ กระบวนการและระเบียบการ 
ดังเชนการใชเครื่องมือชวยในการทํางานและใชความสามารถทางเทคนิคพิเศษ57 
  
 
 
 
 
                                                           
 55 Connie  Sitterly,  The Woman Manager : How to Develop Essential Skills 
for Success (London : Kogan Page, 1993), 22-23. 

56 Kimball Wiles, Supervision for Better School, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice Hall, 1955),125. 
 57 Harold  Koontz  and  Heinz  Weihirich, Essentials  of  Management, 5th 
ed.(New York : Mcgraw-Hill, 1990), 6. 

ระดับการจัดการ 
ผูบริหาร 

ผูจัดการ 

หัวหนางาน 

ผูปฏิบัติงาน 
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สวนนักวิชาการไทยไดกลาวถึงทักษะการบริหารไวดวย เชน 
 สุเทพ   พงศศรีวัฒน   กลาวถึงทักษะทางเทคนิควา ประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับวิธีการ 
กระบวนการข้ันตอน และเทคนิควิธีในการปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะทางของผูบริหารประจําหนวยงานใน
องคการ ทักษะเหลาน้ันไดจากการศึกษาเลาเรียนจากสถานบันการศึกษา เชน งานบัญชี งานการ เงิน 
งานการตลาด งานชาง งานกฎหมาย งานโปรแกรมทางดานคอมพิวเตอร เปนตน และไดจากการ
ฝกอบรมและประสบการณเพ่ิมเติมขณะทํางาน  โดยความรูดานเทคนิคไดจากการมีความสามารถใน
การจํารายละเอียดไดดีและความสามารถเรียนรูงานดานเทคนิคท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ
ตางๆไดอยางรวดเร็ว58 

สมคิด บางโม ไดกลาวถึงการบริหารตามหลักทฤษฎีของ ฟาโยล (Fayol) ผูซึ่งไดรับการยก
ยองวาเปนบิดาแหงกระบวนการบริหาร ไดอธิบายวา ผูบริหารตองมีแนวปฏิบัติพ้ืนฐานที่สําคัญ 5 
ประการ คือ  1) วัตถุประสงค (Objective) หนวยงานจะตองกําหนดวัตถุประสงคไวใหชัดเจน 
ตลอดจนการกําหนดตําแหนงตางๆ แตละตําแหนงตองกําหนดเปาหมายไวใหสัมพันธกับวัตถุประสงค
ของหนวยงาน เมื่อผูปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไววัตถุประสงคของหนวยงานก็จะสําเร็จไปดวย     
2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง (Specialization งานของแตละตําแหนงแตละคนควรจํากัดขอบเขตให
แตละคนทําหนาที่ อันสงเสริมใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยางกิจกรรมที่เกี่ยวของกันตองจัดไวในกลุม
เดียวกัน ถือวาเปนหลักการแบงงานกันทํา ตามความเช่ียวชาญเฉพาะอยางการแบงงานออกเปนแผนก
จึงเปนสิ่งจําเปน  3) การประสานงาน (Coordination) เมื่อมีการแบงงานกันทําเปนแผนกๆและมี
คนทํางานจํานวนมาก การประสานงานยอมมีความจําเปนเพ่ือใหทุกคนปฏิบัติงานของตนไดอยาง
ราบรื่น โดยไมขัดกับแผนกอ่ืนๆ ทําใหกิจกรรมของหนวยงานดําเนินไปสูวัตถุประสงคของหนวยงาน 
หากไมมีการประสานงานที่ดีแลว การดําเนินงานอาจลมเหลวและไมราบรื่น 4) อํานาจหนาที่ 
(Authority) หนวยงานตองมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุมบุคคลท่ีอยูในตําแหนงสูงสุด มีอํานาจสูงสุด
ในการกําหนดนโยบาย สามารถตัดสินใจส่ังการไดโดยไมมีการโตแยง การจัดสายการบังคับบัญชาใน
หนวยงานตองชัดเจน เร่ิมตั้งแตผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงานผานสายการบังคับบัญชา ลงมา
ตามลําดับขั้น 5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหแกตําแหนง
ตางๆ จะตองสัมพันธกับความรับผิดชอบ บุคคลใดที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตอผลสําเร็จของ
หนวยงานระดับใดก็ควร จะไดรับมอบอํานาจหนาที่ใหเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใน
ระดับท่ีจะทําใหงานนั้น59 

เสนาะ   ติเยาว  เรียกทักษะทางดานเทคนิควา ทักษะทางดานการทํางาน คือ ความสามารถ
ที่จะทํางานอยางเชี่ยวชาญ จะตองรูวิธีและกระบวนการทํางานอยางลึกซึ้ง ผูมีทักษะดานการทํางาน
จะตองผานการศึกษาอยางเปนทางการและไดรับการอบรมมาระดับหนึ่ง จนมีความชํานาญในระดับผู

                                                           
 58 สุเทพ   พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตรและศิลปสูความเปนผูนําที่
สมบูรณ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 2548) 125. 
 59 สมคิด  บางโม, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ:จูนพับลิชซิ่ง,2546),29-30. 
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ประกอบวิชาชีพ เชน ทนายความ นักบัญชี วิศวกร นายแพทย นักคอมพิวเตอร เปนตน และเห็นวา
ทักษะการทํางานมีความสําคัญกับผูปฏิบัติงานและผูบริหารระดับตน60 
 หวน พินธุพันธ  ไดกลาววา  การบริหารการศึกษา  คือ กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายคน
รวมมือกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆดาน เชน 
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม หรือคุณธรรม ทั้งในดานการสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
เพ่ือใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการตางๆ ทั้งที่เปน
ระเบียบแบบแผน และไมเปนระเบียบแบบแผน61 
 วิโรจน   สารรัตนะ  แบงผูบริหารออกเปน  3 ระดับ  คือ  1)ผูบริหารระดับสูงรับผิดชอบตอ
องคกรทั้งหมด   2)ผูบริหารระดับกลางรับผิดชอบตอผูบริหารระดับตนที่อยูใตสังกัด   และ   3)
ผูบริหารระดับตนรับผิดชอบตอผูปฏิบัติงานในสังกัด และไดกลาวถึง ทักษะทางการบริหารวา การ
บริหารอาศัยทักษะที่สําคัญ  3 ทักษะ คือ  
  1. ทักษะเชิงเทคนิค(technical  skills)   หมายถึง   ความสามารถในการใชเครื่องมือ
หรือวิธีการเฉพาะ 
  2. ทักษะเชิงมนุษย(human  skills)   หมายถึง   ความสามารถท่ีจะทํางานกับคนอ่ืนหรือ
เขากับคนอ่ืนไดดี สังเกตไดวา ทักษะเชิงเทคนิค การทํางานกับสิ่งของในขณะท่ี ทักษะเชิงมนุษยทํางาน
กับคน 
  3. ทักษะเชิงมโนทัศน(conceptual  skills)  หมายถึง   ความสามารถในการมององคการ
โดยภาพรวมกับความสัมพันธกับภายนอกเขาใจความสัมพันธระหวางสวนตางๆขององคการ  การ
สงผลตอกัน  และความรูที่สามารถจะวินิจฉัย  ประเมินปญหาตางๆ62 
 บูรชัย   ศิริมหาสาคร  กลาวถึงทักษะการบริหารวา  ผูบริหารจะทําหนาที่ของตนเองไดอยาง
สมบูรณ ตองมีทักษะของผูบริหารหรือความสามารถ  3 อยาง คือ เกงงาน เกงคน และ เกงคิด   
ผูบริหารที่เกงจะตองมีทักษะความชํานาญ  3 ดาน เรียกวา “THC”  ไดแก 
  1. ทักษะดานเทคนิควิธี (technical  skill) คือ ความสามารถ ความรอบรู เชี่ยวชาญงาน
หนาที่ เชน ถาเปนทหารก็มีความชํานาญในการใชอาวุธ สวนผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรอบรู
เรื่องหลักสูตร แผนการสอน เทคนิคการสอนแบบตางๆ เปนตน ถาเปนผูจัดการบริษัทควรมีความ
ชํานาญหรือทักษะการฟง พูด อาน เขียน ซึ่งเปนทักษะพ้ืนฐานของการบริหารงาน ผูบริหารที่มี
ความสามารถดานน้ีจัดเปนผูบริหารที่ “เกงงาน” 
   

                                                           
 60 เสนาะ   ติเยาว, หลักการบริหาร, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2546), 9. 
 61 หวน พินธุพันธ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา, เขาถึงเมื่อ 20 มีนาคม 
2557, เขาถึงไดจาก www.facstaff.swu.ac.th/ 
 62 วิโรจน   สารรัตนะ, การบริหาร : หลักทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษา และบทวิเคราะห
องคการทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน, 2545), 5. 
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  2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (human skill) คือ ความสามารถในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา มีภาวะผูนําหรือความสามารถในการใชคน การจูงใจคนใหรวมมือกันทํางาน สราง
ทีมงาน ผูบริหารที่มีความสามารถดานนี้จัดเปนผูบริหารที่ “เกงคน” 
  3. ทักษะดานความคิดรอบยอด (conceptual skill) คือ ความสามารถของผูบริหารใน
การมีวิสัยทัศน(vision) คิดวางแผน กําหนดยุทธศาสตรและสามารถคิดวิเคราะหสถานการณตางๆ ที่
จะเกิดข้ึนในอนาคต ไดอยางแมนยํา เพ่ือนําพาองคไปสูความสําเร็จ ผูบริหารที่มีความสามารถดานนี้ 
จัดเปนผูบริหาร ผูบริหารที่มีความสามารถดานนี้จัดเปนผูบริหารท่ี “เกงคิด” ไดแก คิดวางแผน คิด
ริเริ่ม คิดตัดสินใจ และมีวิสัยทัศน63 
 ชาญชัย   อาจินสมาจาร กลาววา การท่ีจะเปนผูนําที่ดีไดนั้นตองมีความสามารถหลายๆดาน
หรืออาจกลาวไดวาผูนําที่ดีตองมีทักษะ  3 ประการ คือ 
  1. ทักษะทางวิชาการ(technical skills) เปนความสามารถของผูนําที่มีความรูทาง
วิชาการเพ่ือเขาใจลักษณะทางวิชาการของงานท่ีดําเนินอยูในองคการและในฐานะท่ีเปนผูนิเทศงานจึง
จําเปนตองมีความรูและใชเครื่องมือไดอยางชํานาญ 
  2. ทักษะทางมนุษยสัมพันธ(human skills) ไดแก ทักษะตางๆท่ีเกี่ยวกับการทํางานกับ
คนซึ่งเกี่ยวของกับความตระหนักในความรูสึก ความเชื่อ เจตคติ ของผูนําที่มีตอผูอ่ืนและยอมรับถึง
ความแตกตางในส่ิงเหลาน้ีระหวางผูนํากับคนงาน  เมื่อผูนําเขาใจและยอมรับนความเชื่อและทักษะที่
แตกตางกันไป  ผูนําจะมีทักษะดานนี้มากขึ้นเขาใจผูอ่ืน และจะสงผลใหผูนําสามารถสื่อความหมาย
ความคิดไปยังผูอ่ืนไดดีกวา ทักษะทางมนุษยสัมพันธจะเปนสวนหนึ่งของการเปนผูนําไมสามารถแยก
ออกจากตัวผูนําได 
  3. ทักษะทางความคิดรอบยอด(conceptual skills) ไดแก สิ่งตางท่ีทําใหผูนําสามารถ
มองเห็นบางสิ่งบางอยางหรือทั้งหมดในภาพรวมขององคการ มีความคิดรวบยอดที่ดี สามารถมองเห็น
แตละสวนที่จะทําประโยชนและทําอยางไรใหเกิดประโยชนกับองคการ การมองเห็นบทบาทของ
องคการในดานสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองในชุมชนในฐานะเปน ผูนําตองมีทักษะดังกลาวเพ่ือ
สามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด สามารถพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจ64 
 สุเทพ   เชาวลิต  กลาววา ทักษะการบริหารจัดการเบ้ืองตนของนักบริหารท่ีตองพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง คือ  
  1.ทักษะดานความคิด(conceptual  skills) เปนความคิดเพ่ือสรางวิสัยทัศนใหกับตนเอง
และองคการ การคิดเชิงกลยุทธ ทิศทางขององคการท่ีกาวตอไปในอนาคต 
  2.ทักษะดานมนุษยสัมพันธ(human  skills) เปนการเรียนรูพฤติกรรมของบุคคล การ
เขาใจธรรมชาติของคนเพ่ือบรรลุเปาหมายการทํางานโดยผานทีมงานหรือผูรวมงานอยางชาญฉลาด 

                                                           
 63 บูรชัย   ศิริมหาสาคร, ผูนําพันธุแท ชุดมุมบริหารสูการเปนผูนํา เลม 2 (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพแสงดาว, 2549), 88-89.   
 64 ชาญชัย   อาจินสมาจาร, ศิลปะการเปนผูนํา (กรุงเทพฯ บริษัทพิมพดี จํากัด, 2548), 17-
20. 
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  3.ทักษะทางเทคนิคการปฏิบัติงาน(technical  skills) เปนความรูความสามารถในเชิง
ปฏิบัติการ เทคนิคกระบวนการบริหารและการจัดการ การมอบหมายกระจายงานใหผูใตบังคับบัญชา65 
 สถาบันพัฒนาผูบริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหาร
การศึกษามืออาชีพวาผูบริหารตองมีทักษะและความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน (skills and 
abilities) ดังนี้ 
  1. ความรูความสามารถในเชิงวางแผน(planner) การกําหนดเปาหมาย แผนกลยุทธ การ
ควบคุมและติดตามงาน การจัดระบบงานและการประเมินผล 
  2. มีความรูความสามารถในเชิงผูนํา(leadership) มีทักษะและความรูเรื่องการกําหนด
วิสัยทัศน การมีวิสัยทัศนกวางไกล การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารคน 
  3. ความรูความสามารถในการเปนนักจัดการ(manager) เปนการระดมทรัพยากรการ
บริหารทั้งมวลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางสูงสุด 
  4.  ความรูความสามารถในการเปนนักวิจัยและพัฒนา(research  and  development) 
เพ่ือเสาะแสวงหาความรู นวัตกรรมและรูปแบบใหมๆมาใชในการบริหารงาน 
  5. การเปนนักประสานงานและการประสานประโยชน(coordinator  and  collective  
bargaining) เชน มีความรูความสามารถในการประชุม การบริหารงานในเชิงคณะกรรมการ 
  6. มีความรูความสามารถในเชิงสื่อสารและมนุษยสัมพันธ (communication  skills) 
ไดแก ความรูทักษะในการใชภาษา นอกเหนือจากภาษาไทยแลวจะตองรูภาษาอังกฤษและใชงานได
เปนอยางด ี
  7. มีความรูความสามารถในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม (technological  
skills) เชน การใชคอมพิวเตอร  การใชโปรแกรมตางๆ การใชอินเทอรเนต เพ่ือประโยชนในการ
บรหิารงานและการศึกษาขอมูลขาวสาร 
  8. เปนผูมีพลังและศักยภาพที่จะนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางไมจํากัด (energetic) ซึ่ง
จะนําไปสูการทุมเท การระดมกําลังความคิด กําลังกายและกําลังใจมาสูการปฏิบัติงานอยางแทจริง66 
  จากแนวคิดเร่ืองทักษะการบริหารของนักการศึกษา และนักวิชาการที่กลาวมาขางตน 
แสดงถึงทักษะความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารงานที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย
ทักษะที่หลากหลายขึ้นอยูกับแนวคิดและประสบการณของแตละคน มีความเหมาะสมสําหรับใชใน
สถานการณเชน  ใชกับองคการขนาดใดและดวยวิธีการจัดการอยางไร  รวมถึงสถานภาพของตัว
ผูบริหารเอง  แตทั้งน้ีทักษะการบริหารท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญ เปนสิ่งที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
บริหารน้ัน   ผูวิจัยพบวาแนวคิดของกริฟฟน(Griffin)  ซึ่งกลาวไววา ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะเพ่ือ
ความสําเร็จของตนและองคกร ซึ่งทักษะดังกลาวประกอบดวย 
 1) ทักษะดานเทคนิค(technical skills)  เปนทักษะอยางแรกของผูบริหารท่ีมีความจําเปน
และสําคัญเพ่ือใหงานท่ีองคกรปฏิบัติอยูประสบความสําเร็จ และเพ่ือความสําเร็จของผูบริหารเองดวย  

                                                           
 65 สุเทพ   เชาวลิต, นักบริหารทันสมัย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเสมาธรรม, 2549), 21-22.   
 66 สถาบันพัฒนาผูบริหาร. “กลยุทธผูบริหารการศึกษามืออาชีพ.” เอกสารประชุมสัมมนา
ผูบริหารการศึกษามืออาชีพ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 9-10. 
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เปนความรูความสามารถในเชิงปฏิบัติการ เทคนิคกระบวนการบริหารและการจัดการ การมอบหมาย
กระจายงานใหผูใตบังคับบัญชา   
 2) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล(interpersonal skills)  ผูบริหารตองมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลท้ังภายนอกและภายในองคกร การมีสัมพันธเพ่ือการกระตุนบุคลากรและกลุม การพัฒนาองคกร
ใหประสบความสําเร็จตองอาศัยบุคลากรในองคกรและบุคคลซ่ึงมีตําแหนงสูงกวาผูบริหาร 
แมวาผูบริหารบางคนซึ่งมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลที่ไมดีนักประสบความสําเร็จในการทํางาน 
แตสําหรับผูบริหารที่มีทักษะดังกลาวนี้ดีกวามีแนวโนมวาจะประสบความสําเร็จไดมากกวา 
 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด(conceptual skills)  เปนทักษะการจัดการสิ่งที่เปน
นามธรรม ผูบริหารตองมีความสามารถในการมองภาพรวมขององคกรและสิ่งแวดลอมขององคกรเพ่ือ
บริหารจัดการองคกรในลักษณะขององครวม ซึ่งทักษะนี้เปนสวนชวยในการตัดสินใจการบริหารจัดการ
องคการในภาพกวาง 
 4) ทักษะการวินิจฉัย(diagnostic skills)  ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จจะมีทักษะในการ
วินิจฉัย ซึ่งเปนทักษะที่ชวยใหเห็นภาพการตอบสนองท่ีเหมาะสมที่สุดกับสถานการณ  ผูบริหารจะ
วิเคราะหสถานการณขององคกรและทําการวินิจฉัยเพ่ือหาทางออกของการแกปญหาและพัฒนา
องคกร เชนเดียวกับแพทยที่วินิจฉัยโรคของผูปวยแลวหาทางรักษา 
 5) ทักษะการติดตอสื่อสาร(communication skills)  คือ ความสามารถในการถายทอด
ความคิดและขอมูลไปยังผูอ่ืน และ ความสามารถในการรับความคิดและขอมูลของผูอ่ืน ทักษะนี้จะ
ชวยใหผูบริหารสามารถสื่อความคิดกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหรับรูถึงความตองการของผูบริหารในการ
ทํางานประสานกันระหวางบุคลากรกับผูบริหาร ซึ่งการสื่อสารน้ันอาจทําโดยการพูดคุย  อีเมล 
จดหมาย อ่ืนๆ  
 6) ทักษะการตัดสินใจ(decision-making  skills)  คือ ทักษะของผูบริหารในการรับรูถึง
ปญหา กําหนดปญหา จากนั้นจึงพิจารณาเลือกวิธีการในการแกปญหาอยางเหมาะสมกับปญหานั้น  
เมื่อมองเห็นโอกาสจะหาประโยชนจากโอกาสท่ีเห็นเพ่ือพัฒนาองคการ  อยางไรก็ตามผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพเมื่อตัดสินใจสิ่งใดผิดพลาดจะตระหนักถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดแลวนั้นและจะแกไข
หรือปรับปรุงเพ่ือใหเกิดผลเสียตอองคกรนอยที่สุดเทาท่ีทําได 
 7) ทักษะการบริหารเวลา(time – management  skills) คือ ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ซึ่งจะจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม งานใด
ควรเรงที่จะทํากอน งานใดสามารถเลื่อนออกไปไดโดยไมทําใหประสิทธิภาพลดลงหรือมีผลเสียตอ
องคกร67 

 
 
 
 
 

                                                           
 67 Ricky W. Griffin, Management Principles and Practices, 11th ed. 
(Canada:Nelson Education, 2013), 13-15. 
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วัฒนธรรมองคกร (Organization culture) 
 

 วัฒนธรรมมิใช เปนเพียงปรากฏการณที่ เกิดขึ้นในสังคมโดยท่ัวไปเทานั้นแตยังเปน
ปรากฏการณ ที่เกิดข้ึนในหนวยงานตางๆ ดวย สังคมอาศัยวัฒนธรรมเพ่ือชวยในการจัดระเบียบและ
แกไขปญหาพ้ืนฐานบางประการของกลุมคนที่อยูรวมกันเพ่ือความอยูรอดของสมาชิก เชน สังคมอาศัย
วัฒนธรรมในสวนที่เกี่ยวกับการปกครองและกระบวนการยุติธรรมมาชวยแกปญหาการเมืองและความ
ขัดแยงในสังคม หรือในเร่ืองปากทองของประชาชนอันเปนปญหาเศรษฐกิจสังคมก็อาศัยวัฒนธรรมใน
สวนที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการมาชวยขจัดปดเปาปญหาใหทุเลาลง เพ่ือความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและความอยูรอดของสังคม วัฒนธรรม หรือ วัฒนธรรมในหนวยงาน ก็ทําหนาที่
คลายคลึงกับวัฒนธรรมของสังคม เชน วัฒนธรรมองคการในสวนที่เกี่ยวของกับการใหรางวัล (การข้ึน
เงินเดือน การเลื่อนตําแหนง) และการลงโทษ (การภาคทัณฑ การไลออก) ชวยสื่อใหสมาชิกของ
หนวยงานทราบถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติและการทํางานท่ีหนวยงานคาดหวัง ถาสมาชิกประพฤติ
ปฏิบัติตามก็ชวยใหปญหาบางประการ เชน (การลาออก) ทุเลาเบาลงและงานจะดําเนินไปอยางมี
ระบบและเปนมาตรฐานเดียวกันมากข้ึน ดังนั้นเมื่อวัฒนธรรมองคการมีบทบาทภายในหนวยงานหลาย
ประการ การศึกษาวัฒนธรรมองคการจึงเปนเรื่องสําคัญและนาสนใจควบคูกันไป 
 ในการบริหารงานขององคกร ผูบริหารเปรียบเสมือนหัวหนาสังคมยอยๆในสังคมใหญซึ่ง
จะตองบริหารงานบุคลากรซ่ึงมาจากแตละสังคมของตนท่ีมีวัฒนธรรมตางๆกันออกไป บุคลากรแตละ
คนอาจมีสิ่งที่เรียกวา วัฒนธรรมยอย(subculture) ติดตัวมาซึ่งวัฒนธรรมยอยเหลานี้ ก็เปนผลมาจาก
วัฒนธรรมใหญในสังคมที่บุคคลเหลานั้นดํารงชีวิตอยูนั้นเอง และเมื่อบุคคลเหลานี้มาอยูรวมกันใน
องคการก็จําเปนตองมีการปรับวัฒนธรรมยอยที่แตกตางกันออกไปใหเปนแบบแผนของวัฒนธรรมที่มี
ปทัสถานเปนที่ยอมรับของกลุมสมาชิกในองคการนั้น และเมื่อเวลาผานไปวัฒนธรรมเหล านั้นก็
กลายเปนวัฒนธรรมขององคการที่มีการยอมรับและยึดถือปฏิบัติตอๆกันมา การบริหารงานจึงจําเปน
จะตองทําความเขาใจถึงความเขาใจถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการท่ีมีอิทธิพลตอความคิดคํานึง 
รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลซ่ึงอาจมีผลกระทบตอระบบการบริหารงานและการพัฒนา
องคการได ซึ่งถาหากเราสามารถเขาใจถึงวัฒนธรรมขององคการและสามารถใชใหเขากับ
สภาพแวดลอมและเทคโนโลยีในสังคมปจจุบันไดแลว ก็จะสงผลใหการบริหารงานขององคการประสบ
ผลสําเร็จไดอยางดี 
 
ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 
 ปจจุบันเราอาจไดยินคําวา “วัฒนธรรมองคการ” ตามวงสนทนาหรือวิทยุโทรทัศนหรืออาจ
พบเห็นคํานี้ไดตามหนาหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือแมแตรายงานประจําปของบริษัทบางแหง แต
ความหมายของวัฒนธรรมองคการอาจแตกตางกันออกไปตามความคิดของแตละคน เชน บางคน
หมายถึงธรรมเนียมปฏิบัติของหนวยงาน บางคนหมายถึงแบบแผนการประพฤติปฏิบัติหนาที่หนาย
งานคาดหวังใหสมาชิกทําตาม ดังนั้น จึงเกิดมีคําถามข้ึนวา “วัฒนธรรมองคการหมายถึงอะไร?” 
 หากมองไปยังวิชามานุษยวิทยา (anthropology) ซึ่งเปนแมแบบวิชาหนึ่ง ของแนวคิด
วัฒนธรรมที่นักทฤษฎีองคการหยิบยืมมาเปนพ้ืนฐานความคิดของวัฒนธรรมองคการแลวจะพบวา นัก
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มานุษยวิทยาศึกษาแนวความคิดวัฒนธรรมและถกเถียงถึงคําจํากัดความของแนวคิดนี้มาตั้งแตปลาย
ศตวรรษที่ 19 เซอร เอ็ดเวิรด บี. ไทเลอร (Sir Edward B.Tylor) เปนนักมานุษยวิทยาคนแรกท่ีใชคํา
วา “วัฒนธรรม” และนิยามความหมายของวัฒนธรรมไวในหนังสือ Primitive Culture ซึ่งฉบับดั้งเดิม
ตีพิมพในป ค.ศ. 1871 ไทเลอรนิยามความหมายของวฒันธรรมวาเปน “ผลรวมอันซับซอน (complex 
whole) อันประกอบดวยความรู ความเชื่อ ศิลป  ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม ตลอดจน
ความสามารถและอุปนิสัยตางๆ อันเปนผลจากการเปนสมาชิกของสังคม” 
 คอลบ, รูบิน และออสแลนด(Kolb, Rubin and Osland) ไดใหแนวคิดวา วัฒนธรรมองคกร 
คือ รูปแบบของคติฐานท่ีทําใหกลุมไดเรียนรูที่จะคิดประดิษฐ พัฒนา แกปญหาในการปรับตัวจาก
ภายนอกและการบูรณาการจากภายใน68 
 แพทต้ีกิล (Pettigrew)  กลาววา วัฒนธรรมองคกร  หมายถึง ระบบความหมายที่กลุมนอมรับ
ในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งรวมถึงความเชื่อ ภาษาและประเพณีปฏิบัติ69 
 ชีลด(Shils)  ไดใหทัศนะวา  ทุกองคกรในสังคมจะมีขอบเขตของคานิยม ความเชื่อและ
สัญลักษณขององคกร  ซึ่งมีอิทธิพลตอโครงสรางกิจกรรม และพฤติกรรมของบุคคลในองคกร โดยสิ่ง
เหลานี้จะเปนตัวกําหนดบุคลิกภาพในการทํางานของบุคคล ทําใหเกิดจิตสํานึกในเปาหมายของการ
ทํางาน และการนํามาซึ่งคุณคาแหงความภาคภูมิใจในกิจกรรมขององคกร70 
 เบคเกอร (Backer)  กลาววา  วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ระบบของความเชื่อและความ
เขาใจรวมกันของสมาชิกภายในองคกร ซึ่งทําใหแตละองคกรมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป71 
 โอเวน(Owen)  กลาววา  วัฒนธรรมองคกร เปนคําที่มีความหมายลึกซึ้งและเปนการยากที่จะ
ใหคําจํากัดความที่แนนอนลงไปได72 
 เทอรเนอร(Turner) ไดใหคํานิยามของวัฒนธรรมองคกร คือ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมสัมพันธกัน 
และแรงจูงใจของปจเจกชน รวมทั้งวิธีการที่ทําสิ่งตางๆในองคกร73 
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คุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
 หลังจากที่ทานผูอานทราบนิยามความหมายและความคิดพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองคการแลว 
การเขาใจถึงคุณลักษณะของมันจะชวยใหทานมองเห็นภาพไดชัดเจนย่ิงขึ้นเพราะวัฒนธรรมองคการ
เปนเรื่องที่คอนขางจะเปนนามธรรมเนื่องจากเก่ียวของกับคานิยมความเชื่อของคนซ่ึงเปนที่สัง เกตเห็น
ไดยาก แมวานักวิชาการจะมีความเห็นแตกตางกันบางในเรื่องคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการ แต
สวนใหญแลวเห็นวาวัฒนธรรมองคการมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เปนคานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมรวมของกลุมคน 
 วัฒนธรรมองคการเปนปรากฏการณของกลุมคนจํานวนหนึ่งในหนวยงาน ไมใชความคิด 
ความเชื่อ คานิยมและการกระทําของคนๆ เดียว แตละคนในหนวยงานอาจมีความคิด ความเชื่อ 
คานิยมและการกระทําแตกตางกันไป สิ่งตางๆ เหลานี้ไมใชวัฒนธรรมเพราะไมใชเปนสิ่งท่ีมีหรือเห็น
รวมกันในกลุมคนจํานวนหนึ่ง ดังน้ัน วัฒนธรรมองคการจึงเปนความคิด ความเชื่อ และ คานิยมท่ี
หลายคนยอมรับและนําไปปฏิบัติจนสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนที่อยูวัฒนธรรมเดียวกันได 
เชน กําหนดเวลาทํางานของเจาหนาท่ีฝายพัฒนาเงินทุน (ระดมเงินฝาก) ของบริษัทเงินทุนบางแหง
อาจมีการยืดหยุนเวลาเขาทํางานใหสายกวาพนักงานในฝายอ่ืนไดบาง เพราะบางคร้ังตองไปพบลูกคา
กอนเขาบริษัท ดังนั้นจึงเปนเรื่องราวท่ีคาดคะเนไดวาพนักงานในฝายพัฒนาเงินทุนจํานวนหนึ่งอาจเขา
ทํางานในบางวันสายกวาพนักงานในแผนกอ่ืนของบริษัท 
 นักมนุษยวิทยาในอดีต (กอนกลางคริสตศตวรรษที่ 20) มีขอสมมุติฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของวัฒนธรรมขอหนึ่งวาวัฒนธรรมเปนคานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนหรือสวน
ใหญในสังคม กลาวอีกนัยหน่ึงวัฒนธรรมเปนสิ่งที่สมาชิกทุกคนหรือสวนใหญของสังคมเห็นพองตองกัน 
(consensus)  สังคมตามขอสมมุติฐานของนักมานุษยวิทยาในอดีตจึงมีวัฒนธรรมหลักเพียงวัฒนธรรม
เดียว (คนสวนใหญหรือทุกคนคิดและทําเหมือนๆ กัน ไมมีวัฒนธรรมยอยของกลุมชนที่คิดและทํา
แตกตางจากคนสวนใหญ เหตุที่นักมานุษยวิทยาในอดีตมีขอสมมุติฐานเก่ียวกับคุณลักษณะของ
วัฒนธรรมดังกลาว เพราะสังคมท่ีนักมานุษยวิทยานิยมศึกษาน้ันมักเปนสังคมของกลุมชนหรือเผาพันธุ
เล็กๆ ซึ่งอยูโดดเดี่ยวหางไกลจากอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นๆ เชน ชนเผาตางๆ ในปาดงดิบของแอฟฟริกา  
ในทะเลทรายของออสเตรเลีย หรือในหมูเกาะตางๆ แถบประเทศอินโดนีเซีย สังคมเผาเหลานี้หลาย
อยางเชน สถาบันครอบครัวทําหนาท่ีเลี้ยงดู ใหการศึกษา และดูแลรักษาเรื่องโรคภัยไขเจ็บ ดังนั้น คน
ในสังคมชนเผาจึงมีคานิยม ความประพฤติ และความเช่ือท่ีคลายคลึงหรือเปนแบบ 
 แตในสังคมสมัยใหม เชน สังคมของเมืองใหญ รวมถึงองคการขนาดใหญ ไมมีลักษณะเหมือน
สังคมชนเผาในอดีต สังคมและองคการสมัยใหมมักมีขนาดคอนขางใหญและสลับซับซอน สมาชิกของ
สังคมและองคการมีความแตกตางหลากหลาย (heterogeneous) ทางการศึกษาประสบการณ ภูมิ
หลังทางครอบครัว คานิยมและความเช่ือนอกจากน้ันสังคมและองคการสมัยใหมยังเปนสังคมเปด คือมี
การติดตอกับสังคมและหนวยงานอื่นอยางกวางขวาง (ไมเหมือนชนเผาที่อยูโดดเดี่ยวหางไกลจากสังคม
อ่ืน) ทําใหรูจักปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม (ซึ่งตางจากสังคมชนเผาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวนอย) จากลักษณะดังกลาวทําใหวัฒนธรรมของสังคมองคการสมัยใหมไมใช
เปนคานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของคนสวนใหญหรือคนในสังคมกลาวอีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรมของ
สังคมและองคการสมัยใหมมักเปนเพียงสิ่งท่ีสมาชิกสังคมหรือสมาชิกองคการจํานวนหนึ่งเห็นพอง
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ตองกัน เทานั้น เพราะสังคมและองคการสมัยใหมมักประกอบดวยกลุมคนหลายกลุมที่มีความแตกตาง
หลากหลาย แตละกลุมมีวัฒนธรรมยอยของตนเอง แตก็อาจมีแบบแผนทางวัฒนธรรมบางอยางท่ีกลุม
ตางๆ เห็นรวมกันบาง เชน หนวยงานธุรกิจสมัยใหมมักแยกโครงสรางเปนฝายตางๆ คือ ฝายผลิต ฝาย
ขาย ฝายการเงิน ฯลฯ แตละฝายอาจถือไดวามีวัฒนธรรมยอยของตนเอง เพราะพนักงานในแตละฝาย
มักมีคานิยม ความเชื่อและวิธีปฏิบัติที่แตกตางจากฝายอ่ืน จนบางครั้งอาจเกิดความขัดแยงระหวาง
ฝาย อยางไรก็ตามพนักงานในฝายตางๆ ก็อาจมีคานิยม ความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติที่เหมือนกัน
บาง เชน แนวทางในการขออัตรากําลังคน แนวทางในการของงบประมาณ เปนตน จากการศึกษา
ของโจแอน มารติน และเดบรา เมเยอรสัน พบวา องคการสมัยใหมมักมีวัฒนธรรมองคการปรากฏใน
หลายลักษณะดังตอไปนี้ควบคูกัน (1) มีวัฒนธรรมหลักขององคการ (integration perspective) ซึ่ง
หมายความวาสมาชิกองคการสวนใหญหรือเกือบทุกคนมีความเห็นพองตองกันในเรื่องบางเรื่อง (2) มี
วัฒนธรรมยอยหลายวัฒนธรรม (differentiation perspective) หมายความวาสมาชิกองคการมี
คานิยมความเชื่อสวนใหญตางกัน (3) ไมปรากฏวัฒนธรรมองคการอยางเดนชัด (ambiguity 
perspective) นั่นคือสมาชิกองคการมีคานิยม ความเชื่อตรงกันบาง แตกตางกันบาง และไมชัดเจน
บางจนยากท่ีจะสรุปเปนแบบแผนท่ีแนนอนได ถาจะมีความเห็นพองตองกันก็คงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นใน
บางสถานการณเทานั้น 
 2. เปนสิ่งที่ตองใชเวลาในการสั่งสม 
 ความคิด ความเชื่อ คานิยม และการกระทําที่คนในหนวยงานจํานวนหนึ่งยอมรับและ มีอยู
รวมกันนั้นมิไดเกิดขึ้นภายในชวยระยะ 2 – 3 วัน แตตองอาศัยเวลาในการสั่งสมบมเพาะ ผาน
กาลเวลาแหงการทดสอบและพิสูจนจนเปนที่ยอมรับกันแลววาสามารถชวยแกปญหาและสนองความ
ตองการของหนวยงานได เชน แนวปฏิบัติในการใหสินเชื่อของธนาคารบางแหงนั้น กวาจะพัฒนาเปน
แนวปฏิบัติที่คนในหนวยงานยอมรับและนําไปใชเปนบรรทัดฐานเดียวกัน ตองผานเวลาแหงการเรียนรู
และแกไขรวมกันพอสมควร ดังนั้นจึงอาจกลาวไดอีกแงหนึ่งวา วัฒนธรรมองคการเปนประสบการณ
รวมกันของคนกลุมหนึ่งซึ่งทํางานดวยกันมานานพอสมควร 
 3. เปนสิ่งที่สมาชิกขององคการเรียนรูจากการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (social 
interaction) 
 วัฒนธรรมองคการไมใชความคิด ความเชื่อ คานิยมและการกระทําของสมาชิกที่เกิดจาก
สัญชาติญาณของมนุษย นอกจากนั้นวัฒนธรรมองคการก็ไมไดเกิดขึ้นจากการถายทอดทางพันธุกรรม
ดวย แตวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่สมาชิกองคการคอยๆ เรียนรูวัฒนธรรมองคการผานกระบวนการ
ถายทอดวัฒนธรรมที่เรียกวา การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ (organizational socialization) 
โดยหัวหนางานจะคอยชี้แนะวิธีคิดการทํางานและการวางตัวที่ถูกตอง นอกจากนั้นพนักงานใหมยัง
เรียนรูวัฒนธรรมองคการจากการเขาฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ของหนวยงานและจากการเรียนรูดวย
ตนเองโดยการสังเกตพฤติกรรมของหัวหนางานและหลักเกณฑการไดความดีความชอบอีกดวย ผลจาก
การเรียนรูวัฒนธรรมองคการทําใหพนักงานรูวาตนควรมีพฤติกรรมอยางไรในสถานการณตางๆ ทําให
สามารถอยูรวมกันและเปนที่ยอมรับของคนอ่ืนในหนวยงานได กลาวโดยสรุปวัฒนธรรมองคการเปนสิ่ง
ที่คนในหนวยงานเรียนรูจากการเปนสมาชิกของหนวยงานนั้น นั่นคือเปนการเรียนรูและถายทอดทาง
สังคมนั่นเอง 
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 4. เปนสิ่งที่สมาชิกองคการไมคอยตระหนักถึง 
 หลังจากที่วัฒนธรรมองคการไดผานกาลเวลาแหงการทดสอบจนเปนท่ียอมรับจากคนใน
องคการหนึ่งแลววาสามารถชวยแกไขปญหาหรือสนองความตองการของหนวยงานได คนในองคการก็
จะคิด เชื่อ และทําสิ่งที่ซ้ําแลวซ้ําเลาเปนระยะเวลานานจนกลายเปนเรื่องปกติธรรมไป นั่นยอม
หมายความวา สิ่งที่คิดหรือกระทํานั้นกลายเปนสามัญสํานึกที่สมาชิกองคการกระทําไปโดยอัตโนมัติ 
โดยไมไดคิดถึงการมีอยูของธรรมเนียมบรรทัดฐานของวัฒนธรรม เชน พนักงานเสิรฟของภัตตาคาร
ญี่ปุนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ จะพูดเสียงดัง (เกือบเปนการตะโกน) เปนภาษาญี่ปุนแสดงการตอนรับและ
เชื้อเชิญลูกคาท่ีเขามารับประทานอาหารในภัตตาคาร พนักงานเสิรฟเหลานี้จะทําเชนนี้เปนประจําทุก
ครั้งท่ีพบลูกคากําลังเดินเขามาในรานจนเปนเรื่องปกติวิสัย กลายเปนสามัญสํานึกที่กระทําไปโดย
อัตโนมัติโดยไมคิดวามันเปนกฎเกณฑของภัตตาคารที่พนักงานเสิรฟตองทําอีกตอไปดังนั้นวัฒนธรรม
องคการจึงเปนเรื่องที่คอนขางจะเปนนามธรรมสําหรับสมาชิกองคการเพราะพวกเขาไมคอยตระหนัก
ถึงการดํารงอยูของส่ิงนี้ 
 ไซน (Schein) เห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งท่ีอยูนอกเหนือความคิด คํานึง (drop out of 
awareness) ของคนในองคการ เพราะเปนการเรียนรูรวมกันของกลุมคนท่ีใชเวลานานจนสมาชิกของ
กลุมยอมรับและติดตรึงฝงแนนอยูในสวนลึกของจิตใจจนไมอาจที่จะตระหนักถึงมัน แตผูเขียนเห็นวา
สมาชิกของหนวยงานอาจคิดหรือตระหนักถึงวัฒนธรรมองคการของตนเองไดในบางกรณี เชน ถา
สมาชิกใหมละเลยหรือฝาฝนวัฒนธรรมองคการ สมาชิกองคการจะคิดถึงธรรมเนียมบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมข้ึนมาทันที นอกจากน้ันแมไมมีผูใดพยายามฝาฝน แตถามีสมาชิกใหมของหนวยงาน
สอบถามถึงเหตุผลเบื้อหลังธรรมเนียมบรรทัดฐานตางๆ ในหนวยงาน กรณีเชนนี้สมาชิกอาวุโสของ
หนวยงานมักจะระลึกถึงวัฒนธรรมที่มีอยูในหนวยงานของตนไดเปนพวกแรกเพราะพวกเขาไดทํางาน
ในหนวยงานนั้นมานาน ทําใหรูเห็นและเขาใจพัฒนาการตางๆ ของวัฒนธรรมในหนวยงานของตนไดดี 
กลาวโดยสรุปแลวผูเขียนไมเห็นดวยกับความคิดของไซนที่วาวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่คนในองคการ
ไมตระหนักถึงเลย ผูเขียนคิดวาในบางสถานการณเชนที่ยกตัวอยางขางตน วัฒนธรรมองคการซ่ึงฝงอยู
ในสวนลึกของจิตใจสามารถกลับเขามาสูความคิดคํานึงของคนในองคการได 
 5. การสื่อสารถึงวัฒนธรรมองคการพ่ึงพาการใชสัญลักษณ (symbol) 
 สัญลักษณหมายถึงส่ิงที่ใชแทนหรือสื่อความหมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง เชน นายอนุชามีรถประจํา
ตําแหนงพรอมคนขับและมีหองทํางานสวนตัวที่ใหญโตพรอมเลขานุการหนาหอง  รถประจําตําแหนง 
คนขับรถ หองทํางานและเลขานุการเปนสัญลักษณที่บงบอกวานายอนุชาเปนผูบริหารระดับสูง 
 การสื่อสารถึงวัฒนธรรมองคการมักเกิดขึ้นใน 2 กรณี กรณีแรก เปนเรื่องที่หนวยงานพยายาม
ถายทอดวัฒนธรรมองคการไปยังสมาชิกใหม กลาวขยายความก็คือเปนกรณีที่หนว ยงานพยายาม
ถายทอดหรือสอดแทรกคานิยม ความเชื่อและแนวทางการทํางานที่หนวยงานคาดหวังใหพนักงานทํา
ตามผานสัญลักษณตางๆ สัญลักษณที่หนวยงานนิยมใชในกรณีนี้ไดแก ภาษา พิธีการ เรื่องเลา เพลง
ประจําหนวยงาน ตัวอยางเชน พิธีมอบรางวัลพนักงานดีเดนประจําป พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแก
พนักงานท่ีเสียสละและอุทิศตนแกหนวยงาน มักเปนสัญลักษณที่หนวยงานนิยมใชสื่อความหมายถึง
พนักงานวาผูใดทํางานดีมีผลงานตามที่หนวยงานคาดหวังก็จะมีโอกาสเขารับรางวัลและไดรับการยก
ยองชมเชยในพิธีการตางๆ ดังกลาว หรือเรื่องเลาขานเกี่ยวกับการตอสูเอาชนะอุปสรรคจนประสบ
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ความสําเร็จของผูกอตั้งบริษัทหรือหนวยงานมักถูกถายทอดใหพนักงานรุนหลังรับรูเพ่ือเปนคติเตือนใจ
ใหระลึกถึงวิธีคิดวิธีทํางานของทาน และนําสวนที่เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันมาเปนแบบอยาง
ในการทํางาน เนื้อหาเพ่ิมเติมในเร่ืองการถายทอดวัฒนธรรมองคการจะกลาวถึงอีกครั้งในบทตอไป 
 การสื่อสารถึงวัฒนธรรมองคการใน กรณีที่สอง เปนเร่ืองที่พนักงานหรือบุคคลภายนอก (เชน 
นักวิจัย) พยายามสืบคนหรือแปลความหมายท่ีแฝงอยูในสัญลักษณตางๆ ดังนั้นสัญลักษณตางๆ ที่มีอยู
ในหนวยงานจึงอาจบงชี้ใหเห็นถึงวัฒนธรรมในหนวยงานนั้นได เชน หลักเกณฑในการคัดเลือกอาจารย
มหาวิทยาลัยอาจเปนสิ่งบงชี้ประการหน่ึงใหบุคคลภายนอกทราบวามหาวิทยาลัยแหงนั้นมีวัฒนธรรม
องคการที่เนนความเขมแข็งทางวิชาการหรือไม พฤติกรรมการทํางานของพนักงานดีเดนหรือ
ขาราชการท่ีไดเลื่อนขึ้นเงินเดือน 2 ขั้น ก็อาจเปนสิ่งบงชี้ประการหน่ึงใหพนักงานหรือขาราชการใหม
ทราบถึงวัฒนธรรมองคการของหนวยงานแหงนั้น วาเนนผลงานทั้งในดานคุณภาพและปริมาณหรือ
เนนระบบอุปถัมภเกื้อกูลกันในระหวางพวกพอง 
 ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนเปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวาการส่ือสารถึงวัฒนธรรมองคการโดยใช
สัญลักษณทําอยางไร ทานผูอานมีคําถามเกิดข้ึนมาในใจวาทําไมการสื่อสารถึงวัฒนธรรมองคการจึงมัก
พ่ึงพาสัญลักษณ? ผูเขียนคิดวามีเหตุผลอยางนอย 2 ประการคือ ประการแรก เนื่องจากสิ่งที่หนวยงาน
พยายามถายทอดใหแกพนักงานใหม เชน คานิยมความเชื่อ แนวทางการทํางานที่หนวยงานคาดหวัง 
มักเปนเรื่องที่เปนนามธรรม สวนสัญลักษณมีลักษณะท่ีเห็นไดชัดเจนกวาสิ่งที่หนวยงานพยายามสื่อ
ความหมาย ประการท่ีสอง การใชสัญลักษณ เชน จัดพิธีมอบรางวัล มักจะทําใหพนักงานยอมรับไดงาย
กวาประทับใจมากกวาและจดจําอยูในจิตใจ ไดยามนานกวาการใหพนักงานอานขอความท่ีตองการส่ือ
จากคูมือการทํางานหรือจดหมายขาวประชาสัมพันธ 
 6. เปนสิ่งที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววาการเกิดวัฒนธรรมองคการตองใชเวลาในการพัฒนาการจนเปนหนทาง
ที่กลุมยอมรับวาชวยแกปญหาและสนองความตองการของกลุมได ดังนั้นวัฒนธรรมองคการท่ีเกิดขึ้นจึง
มักติดตรึงไปกับกลุมและเปลี่ยนแปลงไดคอนขางยากอยางไรก็ตาม วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งท่ีไมหยุด
นิ่งสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตในโรงงานแหงหนึ่ง จากการทํางานดวยมือและอุปกรณอยางงายมา
เปนการใชเครื่องจักรอัตโนมัติควบคุมดวยคอมพิวเตอร ทําใหวัฒนธรรมในโรงงานดังกลาวเปลี่ยนไป 
การพ่ึงพาอาศัยกันแบบเดิมในหมูพนักงานมีนอยลง เนื้อหาและระยะเวลาการทํางานของพนักงานถูก
กําหนดโดยเคร่ืองจักร ความผูกพันในหมูพนักงานลดลง ความภูมิใจในฝมือเปนความสําคัญของงานท่ี
ตนทํามีนอยลงดวย เพราะเน้ืองานถูกแบงหรือตัดทอนออกเปนการทําหรือประกอบเฉพาะสวนเทานั้น 
เวลาในการทํางานถูกเรงรัดใหทันกับการทํางานของเคร่ืองจักร ดังนั้นความสัมพันธระหวางพนักงานจึง
เปลี่ยนจากการมีน้ําใจชวยเหลือพ่ึงพาอะลุมอลวยกันแบบเดิม มาเปนความสัมพันธแบบเครื่องจักที่
ตองทํางานแขงกับเวลาและความซ้ําซากหรือองคการอาจมีการแยกหนวยงานในองคการบางสวน
ออกไปตั้งเปนบริษัทใหม ทําใหวัฒนธรรมในหนวยงานที่แยกออกไปน้ันเปล่ียนแปลงไป  
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 การสืบสานวัฒนธรรมองคการ 
  เปนหนวยงานโดยทั่วไปพยายามสืบสารหรือธํารงรักษาวัฒนธรรมในองคการใหคงอยูตอไป
ดวย เหตุผลอยางนอย 2 ประการคือ 1) เพ่ือใหสมาชิกใหมของหนวยงานสามารถประสบการณการ
ลองผิดลองถูกดวยตนเอง เพราะจะเปนการส้ินเปลืองเวลาและเสี่ยงตอการสูญเสียทรัพยากรทางการ
บริหารโดยใชเหตุ เพราะจะเปนการสิ้นเปลืองเวลาและเสี่ยงตอประโยชนตอหนวยงาน เพราะทําหนาที่
สําคัญหลายประการใหแกหนวยงานดังกลาวมาในบทท่ีแลว 
 ดวยเหตุผลดังกลาว หนวยงานโดยทั่วไปจึงพยายามคิดคนหาวิธีการตางๆ ในการสืบสาน
วัฒนธรรมองคการ วิธีการสําคัญที่หนวยงานนิยมใชเพื่อการนี้ไดแก 
 1. คัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโนมยอมรับวัฒนธรรมองคการ 
  การธํารงรักษาวัฒนธรรมองคการกระทําไดในขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรใหมเขา
มาทํางาน ดวยวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีคาดวาจะมีคานิยมความเชื่อ วิธีคิดวิธีทํางานตลอดจน
ประสบการณที่ตรงหรือใกลเคียงกับที่หนวยงานตองการ ผลจากการคัดเลือกจะทําใหไดบุคลากรท่ีมี
แนวโนมวาจะยอมรับวัฒนธรรมองคการเปนแนวทางในการทํางานและในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่ง
นอกจากจะสงผลใหวัฒนธรรมองคการไดรับการสืบสานตอไปยังสมาชิกรุนใหมแลว ยังจะทําใหสมาชิก
ใหมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและเพ่ือนรวมงานในองคการไดงาย เพราะมีคานิยมความ
เชื่อและแนวทางการทํางานที่ใกลเคียงกัน ผลท่ีตามมาในระยะยาวคือ สมาชิกใหมเหลานั้นมีแนวโนมที่
จะทํางานอยูในหนวยงานไดยาวนาน 
 แตถาหากหนวยงานคัดเลือกบุคลากรใหมที่มีคานิยมความเชื่อที่แตกตาง หรือไปดวยกันไมได
กับคานิยมความเชื่อของคนสวนใหญในองคการแลว สมาชิกใหมเหลานั้นอาจประพฤติปฏิบัติไปในทาง
ที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการจนกอใหเกิดปญหาขึ้นหรืออาจทํางานอยูในองคการน้ันไดไมนาน 
ตัวอยางเชน การคัดเลือกอาจารยใหมเขาทํางานในมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนในระบบเปด 
อาจตองคัดเลือกอาจารยที่มีคานิยมความเชื่อไปในทางที่เชื่อมั่นศรัทธาในการเรียนการสอนในระบบ
เปด เพราะถาคัดเลือกอาจารยที่เชื่อม่ันศรัทธาเฉพาะการเรียนการสอนในระบบปดเขามา อาจารยใหม
บางคนอาจทํางานอยูไดไมนานก็ขอโอนยายไปสอนในมหาวิทยาลัยระบบปดหรือขอลาออกไปเลย 
 จากการศึกษาของโลดาลและมิทเซล เกี่ยวกับการธํารงรักษาวัฒนธรรมองคการของ
มหาวิทยาลัยใหม 2 แหงในประเทศอังกฤษพบวา วัฒนธรรมองคการของมหาวิทยาลัยสองแหงนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอุดมการณความเชื่อในชวงกอตั้งในระดับที่แตกตางกัน กลาวขยายความคือในชวง
กอตั้ งมหาวิทยาลั ยทั้ งสองแห งยึดมั่ น ในอุดมการณการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ 
(interdisciplinary ideology) แตหลังจากนั้นไมนานมหาวิทยาลัยแหงแรกเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ดานอุดมการณการเรียนการสอนไปมาก ในขณะที่มหาวิทยาลัยแหงที่สองมีการเปล่ียนแปลงเพียง
เล็กนอย 
 โลดาลและมิทเซล พบวา สาเหตุที่มหาวิทยาลัยสองแหงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอุดมการณการ
เรียนการสอนในระดับที่แตกตางกัน เนื่องจากเกณฑในการคัดเลือกคณบดีแตกตางกันกลาวคือ ใน
มหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอุดมการณการเรียนการสอนไปมาก อธิการบดีไดทําการคัดเลือก
คณบดีคณะตางๆ โดยใชเกณฑในดานความมีชื่อเสียงทางวิชาการของพวกเขาเปนหลัก โดยไมคํานึงวา
คณบดีเหลานั้นจะเชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการหรือไม ในขณะที่
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อธิการบดีของอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง นอกจากจะคัดเลือกคณบดีโดยพิจารณาเกณฑในดานชื่อเสียงทาง
วิชาการแลว ยังพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผูที่เชื่อม่ันศรัทธาหรืออยางนอยมีคานิยมความเชื่อที่ไปดวยกัน
ไดกับวัฒนธรรมขององคการแลว พวกเขามักจะชวยธํารงรักษาวัฒนธรรมในองคการใหดํารงอยูตอไป 
วิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโนมวาจะยอมรับวัฒนธรรมองคการ 
 วิธีการคัดเลือกที่จะสงผลใหไดบุคลากรท่ีมีคานิยมความเชื่อ ตลอดจนความรู ความสามารถ
ตรงตามที่หนวยงานตองการน้ันคงตองทําดวยความรอบคอบ อาจตองมีการสัมภาษณหลายครั้ง 
(แลวแตระดับตําแหนงของบุคลากร) เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีจะใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว อีกวิธีการ
หนึ่งที่อาจทําได คือพยายามคัดเลือกบุคคลท่ีมีขอมูลบางประการบงชี้วามีแนวโนมที่จะไปดวยกันไดกับ
วัฒนธรรมขององคการ ขอมูลบงชี้ดังกลาวมีหลายประเภท เชน ขอมูลที่ผูสมัครเคยฝกงานกับ
หนวยงานที่ไปสมัครงานน้ันมากอน โดยมีผลการฝกงานเปนที่พอใจของท้ังหนวยงานและผูสมัคร หรือ
ผูสมัครอาจเคยเปนพนักงานหรือผูบริหารที่ดีของหนวยงานท่ีไปสมัครงานมากอน แตไดขอลาออกไป
ดวยเหตุผลอันสมควรหรือจําเปน เชน ศึกษาตอตางประเทศ ในกรณีที่เปนการคัดเลือกอาจารย
มหาวิทยาลัย ผูคัดเลือกอาจใหความสนใจแกผูที่เคยสอนพิเศษใหกับทางสถาบันหรือเคยเปนศิษยเกา
ของสถาบัน 
 ผูสมัครประเภทตางๆ เหลานี้อยางนอยเคยสัมผัสหรือเคยรับรูสภาพแวดลอมในหนวยงาน
เหลานั้นมาบาง จึงอาจทําใหพวกเขายอมรับคานิยมความเชื่อของหนวยงานที่ไปสมัครงานไดงาย และ
รวดเร็วกวาบุคคลที่ไมเคยรูอะไรเลยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในหนวยงานนั้น ดังนั้น นอกเหนือจาก
เกณฑในการคัดเลือกอ่ืนๆ ที่มีอยูแลว (เชน พิจารณาความรูและประสบการณขอมูลบงชี้เหลานี้อาจใช
เปนเกณฑในการคัดเลือกเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดสมาชิกใหมที่สามารถยอมรับและชวยสืบสานวัฒนธรรม
ขององคการใหคงอยูตอไป 
 แตถาไมมีขอมูลของผูสมัครมาบงชี้ถึงแนวโนมที่จะยอมรับวัฒนธรรมขององคการท่ีสมัครโพโพ
วิชและแวนนัส เสนอวา อีกวิธีหนึ่งที่อาจชวยใหหนวยงานสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวได คือการใช the Realistic job Preview (RJP) ประกอบการคัดเลือก RJP เปนการสื่อสาร
ใหผูสมัครมีภาพพจนและการคาดหวังเกี่ยวกับงานและองคการที่ถูกตองมากขึ้น เชน ในการคัดเลือก
วิศวกรไปควบคุมการขุดเจาะน้ํามันในแทนขุดเจาะกลางทะเล ผูคัดเลือกอาจบอกใหผูสมัครทราบ
ลวงหนาถึงสภาพที่เปนจริงนั้นในดานดีและไมดีเกี่ยวกับงาน รวมถึงวัฒนธรรมของการทํางานและอยู
รวมกันในแทนขุดเจาะกลางทะเล จากนั้นจึงเปดโอกาสใหผูสมัครซักถามและตัดสินใจวา สามารถ
ยอมรับสภาพการทํางานและวัฒนธรรมของการอยูรวมกันในสภาพแวดลอมดังกลาวไดหรือไม 
 ดังนั้น RJP จึงมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง คือหนวยงานใหขอมูลเก่ียวกับตัวงานและ
องคการตามสภาพท่ีเปนจริง แลวเปดโอกาสใหผูสมัครสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกอนตัดสินใจวาลักษณะ
งานและวัฒนธรรมขององคการนั้นตรงกับความตองการ ความถนัด และคานิยมความเชื่อของผูสมัคร
หรือไม ผูสมัครบางคนอาจสละสิทธิถาพิจารณาเห็นวาลักษณะงานและวัฒนธรรมองคการไมตรงกับ
ความถนัดและคานิยมสวนตัว วิธีการดังกลาวสามารถเพ่ิมโอกาสใหแกหนวยงานที่จะไดบุคลากรท่ีมี
แนวโนมวาจะยอมรับวัฒนธรรมองคการไดงายขึ้น อันจะเปนการธํารงรักษาวัฒนธรรมองคการใหดํารง
คงอยูและถายทอดแกสมาชิกใหมของหนวยงาน 



39 

 แมวา RJP อาจชวยเพ่ิมโอกาสแกหนวยงานที่จะไดบุคลากรท่ีมีคานิยมความเชื่อใกลเคียงกับ
หนวยงาน แตการนํา RJP ไปใชก็มีขอจํากัดหลายประการ เชน ในขณะที่ตลาดแรงงานมีอัตราการ
วางงานสูง ผูสมัครอาจยอมเขาทํางานในองคการท่ีสมัครแมจะรูลวงหนาวาตนเองไปดวยกันไมไดกับ
วัฒนธรรมขององคการนั้น ทั้งนี้เพราะผูสมัครอาจมีทางเลือกไมมากนักจึงยอมทํางานน้ันไปกอน เพ่ือ
นําประสบการณไปสมัครงานท่ีอ่ืนตอไปในอนาคต นอกจากน้ันผูคัดเลือกซ่ึงเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับงาน
และองคการแกผูสมัคร อาจใหขอมูลที่เปนจริงเพียงบางสวน หรือใหขอมูลเฉพาะในดานดีเกี่ยวของกับ
งานและ/หรือตัวองคการเทานั้น ทําใหผูสมัครไดรับขอมูลไมครบถวนพอที่จะพิจารณาไดอยางถูกตอง
วาตนเองเหมาะสมกับงานและองคการน้ันหรือไม 
 2. การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ (Organization Socialization) 
  นักวิชาการใหความหมายของ “การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ” ไวตามมุมมอง
ของแตละทาน ผูเขียนขอยกมากลาวโดยสังเขป ดังนี้ 
 เฮลริเกล, สโลคัมและวูดแมน ใหนิยามความหมายของการหลอหลอมขัดเกลาขององคการไว
วา เปนกระบวนการที่องคการพยายามปลูกฝงใหพนักงานยอมรับวัฒนธรรมขององคการ 
 ธรัยซและเบเยอร ใหความหมายของการหลอหลอมขัดเกลาขององคการไววา เปน
กระบวนการซ่ึงสมาชิกถูกพร่ําสอนในเร่ืองเนื้อหาและรูปแบบของวัฒนธรรม 
 แวน  แมนเนน เห็นวาการหลอหลอมขัดเกลาขององคการหมายถึง กระบวนการที่พนักงาน
เรียนรูคานิยม บรรทัดฐานความเชื่อ ขอสมมุติพ้ืนฐาน และพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งจะทําใหพวก
เขากลายเปนสมาชิกที่มีประสิทธิผลขององคการ 
 แวนนัส กลาวถึงการหลอหลอมขัดเกลาขององคการวา เปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับหนทางที่
พนักงานใหมเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเขากับองคการ การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้เปนเร่ืองราวของการ
เรียนรูบทบาท บรรทัดฐาน และคานิยมใหมขององคการ 
 จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน พอจะสรุปความคิดเห็นของนักวิชาการในเร่ืองการหลอ
หลอมขัดเกลาขององคการออกได็เปน 2 ทาง ทางแรก เปนการมองการหลอหลอมขัดเกลาจากแงมุม
ขององคการหรือผูบริหารองคการ กลาวคือองคการหรือผูบริหารพยายามปลูกฝงหรือถายทอดคานิยม 
ความเชื่อ บรรทัดฐานตางๆ ใหแกพนักงาน กลาวอีกนัยหนึ่งแนวทางแรกนี้มองการหลอหลอมขัดเกลา
ในลักษณะที่ผูบริหารพยายามชี้นําหรือชักจูงใหพนักงานเปล่ียนแปลงนักวิชาการที่มีมุมมองในลักษณะ
นี้ ไดแก เฮลริเกล, สโลคัมและวูดแมน ธรัยซและเบเยอร แนวทางที่สอง มองการหลอหลอมขัดเกลา
จากมุมมองของพนักงาน กลาวคือกระบวนการดังกลาวเปนเรื่องที่พนักงานเรียนรูวัฒนธรรมองคการ
และปรับเปล่ียนใหเขากับวิถีทางน้ันๆ ดวยตนเอง นักวิชาการท่ีมีมุมมองในลักษณะน้ี ไดแก แวน แมน
แนน และแวนนัส แนวทางทั้งสองตางเปนมุมมองที่ถูกตอง เพียงแตสะทอนความรูสึกนึกคิดของ
สมาชิกองคการตางระดับกันเทานั้น 
 เนื่องจากการหลอหลอมขัดเกลาขององคการเปนวิธีการธํารงรักษาวัฒนธรรมในองคการที่
สําคัญมากวิธีหนึ่ง ผูเขียนจึงขอกลาวถึงเนื้อหาในสวนนี้ใหละเอียดขึ้น ดังนี้ 
 2.1 ลักษณะของการหลอหลอมขัดเกลาขององคการ 
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 การหลอหลอมขัดเกลาขององคการมีลักษณะสําคัญสรุปได 5 ประการ คือ 
 1. เปนความพยายามชัดจูงใหพนักงานปรับเปลี่ยน 
 การหลอหลอมขัดเกลาเปนเรื่องที่หนวยงานพยายามชักจูงหรือชี้แนะใหพนักงานปรับเปลี่ยน
วิธีการคิดวิธีปฏิบัติบางประการ เพ่ือใหพวกเขาเปนที่ยอมรับของหัวหนาและผูรวมงาน ผลท่ีตามมาก็
คือจะทําใหพวกเขาสามารถทํางานในองคการไดอยางมีประสิทธิผลและทําใหวัฒนธรรมองคการไดรับ
การสืบสานใหคงอยูตอไปดวย จากการศึกษาของเฟลแมน พบวาถาการหลอหลอมขัดเกลาพนักงาน
ประสบความสําเร็จ มักจะมีการเปล่ียนแปลงในตัวพนักงาน 3 ประการ คือ (1) ทักษะและ
ความสามารถในการทํางานจะพัฒนามากข้ึน (2) ยอมรับบทบาทของการเปนสมาชิกของหนวยงานนั้น
และ (3) สามารถปรับตัวใหเขากับบรรทัดฐานและคานิยมของหนวยงานได 
 2. เปนกระบวนการเรียนรูทางสังคม (Social Learning) ของพนักงาน 
 ลักษณะสําคัญในขอแรกเปนการมองจากแงมุมขององคการหรือผูบริหารแตถามองจากแงมุม
พนักงานแลว การหลอหลอมขัดเกลาเปนกระบวนการเรียนรูทางสังคมของพนักงาน ซึ่งหมายความวา
พนักงานเรียนรูคานิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานในการทํางานและปฏิบัติตัวจากการทํางานรวมกับ
หัวหนางานและผูรวมงาน วิธีการเรียนรูจากผูอ่ืนนี้ปรากฏในรูปแบบตางๆ เชน ฟงคําแนะนําจาก
หัวหนางาน สังเกตวิธีการทํางานของเพ่ือนรวมงาน หรือพยามแปลความหมายหรือเจตนารมยของพิธี
การและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ในหนวยงานดวยตนเองดังนั้น กระบวนการเรียนรูทางสังคมของ
พนักงานมักจะเกิดขึ้นจากการท่ีพวกเขามีการติดตอสัมพันธกับคนอ่ืน เพราะถาพนักงานทํางานโดด
เดี่ยวตามลําพัง แลวก็สามารถเรียนรูวัฒนธรรมองคการจากใครได 
 ธรรมชาติของการเรียนรูวัฒนธรรมองคการที่ตองมีการติดตอสัมพันธกับคนอ่ืนนี้เองคงเปน
เหตุผลใหพวกที่สนับสนุนแนวทาง culture as a root metaphor เชื่อวาสมาชิกองคการทุกคนเปน
ผูสรางหรือกําหนดวัฒนธรรมองคการ แทนที่จะเชื่อวาผูนําเปนผูสรางหรือกําหนดวัฒนธรรมองคการ
ตามความคิดของพวก culture as a variable 
 3. เปนกระบวนการที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
 แมวาหนวยงานตางๆ จะตั้งใจและพยายามปลูกฝงใหพนักงานยอมรับวัฒนธรรมองคการโดย
ใชยุทธวิธีที่เปนทางการตางๆ เชน จัดโครงการฝกอบรม ใชพิธีการและงานฉลองของหนวยงาน สราง
ความประทับใจและจูงใจใหพนักงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางท่ีหนวยงานคาดหวัง แตการหลอ
หลอมขัดเกลาพนักงานอาจเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการก็ไดดังกลาวมาแลวในขอ 2 เชน พนักงาน
เรียนรูบรรทัดฐานการทํางานขององคการจากเพ่ือนรวมงานดวยกันเอง จากการสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานดีเดนหรือแมแตจากการพูดคุยกับหัวหนางานในระหวางพักรับประทานอาหาร 
 จากการศึกษาทัศนคติของพนักงานในเร่ืองการเรียนรูวัฒนธรรมองคการของลูอิส , พอสเนอร
และเพาเวล พบวา พนักงานเห็นคุณคาของการเรียนรูวัฒนธรรมองคการอยางไมเปนทางการวา มีสวน
ชวยใหพวกเขาปรับตัวเขากับคานิยมขององคการไดดีกวาโครงการฝกอบรมและปฐมนิเทศที่หนวยงาน
จัดอยางเปนทางการ ดังน้ันการเรียนรูวัฒนธรรมองคการอยางไมเปนทางการจึงมีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวากระบวนการเรียนรูที่เปนทางการ 
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 4. การหลอหลอมขัดเกลาพนักงานอาจประสบความสําเร็จหรือไมก็ได 
 แมวาองคการจะพยายามขัดเกลาพนักงานใหเรียนรูวัฒนธรรมองคการดวยวิธีการตางๆ แต
เมื่อพนักงานเรียนรูแลวพวกเขาอาจยอมรับท้ังหมด ไมยอมรับเลย หรือยอมรับเพียงบางสวนก็ไดจาก
การศึกษาถึงอิทธิพลของการหลอหลอมขัดเกลาขององคการท่ีมีตอความคิดริเริ่มของพนักงาน ไซน 
พบวาหนวยงานมีคานิยมพ้ืนฐาน 2 ชนิด คือ คานิยมที่สําคัญ (Pivotal values) และคานิยมที่
เกี่ยวของ (relevant values) 
 คานิยมที่สําคัญ คือ คานิยมที่มีความจําเปนอยางมากตอความอยูรอดของพนักงานและ
หนวยงาน เชน คานิยมที่สําคัญของสถาบันการศึกษาอาจเปนเรื่องการแสวงหาความรูและการ
ถายทอดความรู คานิยมที่สําคัญของโรงแรมอาจเปนเรื่องการใหบริการท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 
กลาวอีกนัยหนึ่งคนิยมที่สําคัญ ไดแก คานิยมท่ีพนักงานตองยึดถือจึงสามารถดํารงความเปนสมาชิก
ของหนวยงานได ในกรณีคานิยมสําคัญของโรงแรม ถาพนักงานสวนใหญไมยึดถือคานิยมในเรื่องการ
ใหบริการที่สะดวกสบายและปลอดภัยแลวท้ังตัวโรงแรมและพนักงานคงไมสามารถอยูรอดได สวน
คานิยมท่ีเกี่ยวของ หมายถึง คานิยมที่พนักงานควรยึดถือ แตก็ไมมีความสําคัญมากถึงขนาดกระทบตอ
ความอยูรอดของพนักงานและหนวยงานถาพนักงานละเลย เชน การแตงการสุภาพเรียบรอย มารยาท
สังคมประเภทของงานอดิเรกที่ควรทํา 
 ไชนเห็นวาสัญญาณชนิดหนึ่งที่บงชี้วาการหลอหลอมขัดเกลาพนักงานไมประสบความสําเร็จ
คือ พนักงานใหมไมยอมรับคานิยมพ้ืนฐานของหนวยงานทั้ง 2 ชนิด พนักงานประเภทนี้มักมีพฤติกรรม
ไปในทางฝาฝนบรรทัดฐานการทํางานขององคการ และในทายที่สุดพวกเขามักจะทํางานอยูใน
หนวยงานไมนานก็ขอลาออก ไชนเรียกพนักงานพวกนี้วา “พวกกบฏ” (rebellion) สวนสัญญาณที่
ชี้ใหเห็นวาการหลอหลอมขัดเกลาประสบความสําเร็จมากเกินไป คือ พนักงานใหมยอมรับคานิยม
พ้ืนฐานของหนวยงานทั้ง 2 ชนิด และมักยึดติดหรือเดินตามคานิยมของหนวยงานมากเกินไป จนขาด
ความคิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางที่ควรจะทําภายหลังจากท่ีพวกเขาไตเตาขึ้นมาจนมี
ตําแหนงที่สูงขึ้นในหนวยงาน ไชนเรียกพนักงานประเภทนี้วา “พวกโอนออน” (conformist) 
 ในประเภทสุดทายเปนกรณีหลอหลอมขัดเกลาพนักงานสําเร็จเพียงบางสวนพนักงานใหม 
ประเภทน้ีจะยอมรับคานิยมที่สําคัญของหนวยงาน แตอาจไมยอมรับคานิยมที่เกี่ยวของ ไชนเรียก
พนักงานใหมประเภทนี้วา “พวกมีความคิดริเริ่ม” (creative individualism) เพราะพวกเขายังคง
ดํารงคานิยม ความเชื่อ และเอกลักษณสวนตัวบางอยางไว ไมเดิมตามคานิยมของหนวยงานไปเสียทุก
อยาง ไชนเห็นวาบุคคลประเภทสุดทายนี้เปนผลลัพธที่พึงปรารถนาท่ีสุดของกระบวนการหลอหลอม
ขัดเกลาพนักงาน เพราะพนักงานใหมประเภทนี้มีความคิดริ เริ่มสวนตัวและมีศักยภาพที่จะ
เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางภายในหนวยงานที่ควรเปลี่ยนในอนาคต 
 จะเห็นไดวาพนักงานใหมที่ยอมรับคานิยมทั้งสองประเภทจะเปนพวกท่ีมีความคิดริเริ่มไมมาก
นัก ในขณะที่พนักงานใหมประเภทยอมรับคานิยมที่สําคัญแตไมยอมรับคานิยมที่เกี่ยวของกลับมีระดับ
ความคิดริเริ่มสูง แสดงใหเห็นวาการท่ีหนวยงานประสบความสําเร็จอยางสูงในการหลอหลอมขัดเกลา
พนักงานใหมจนไดพวกโอนออนเขามาเสริมทีมงานมากๆ อาจเปนผลดีแกหนวยงานในระยะสั้นแตไม
เปนที่พึงปรารถนาของหนวยงานในระยะยาว เพราะพวกน้ียึดติดกับคานิยมและบรรทัดฐานการทํางาน
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ของหนวยงานมาก จนไมคอยมีความคิดริเริ่มของตนเองงในการเปล่ียนแปลงหรือเสนอวิธีคิดวิธีทํางาน
ใหมๆ ที่นาสนใจ 
 แตถาหนวยงานประสบความสําเร็จในการหลอหลอมขัดเกลาพนักงานใหมเพียงบางสวนจนได
พนักงานประเภทที่มีความคิดริเริ่มมาเสริมทีมงานมากๆ กลับเปนผลดีแกหนวยงานในระยะยาว เพราะ
พวกน้ีมีศักยภาพในการเสนอใหหนวยงานปรับปรุงแกไขสิ่งท่ีบกพรองหรือไมมีประสิทธิภาพ พรอมทั้ ง
อาจเสนอแนวทางใหมใหแกหนวยงานดวยกรณีสุดทาย ถาหนวยงานไมประสบความสําเร็จในการหลอ
หลอมพนักงานจนทําใหมีพนักงานประเภทกบฏจํานวนมาก จะไมเปนผลดีแกหนวยงานทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวเพราะพวกนี้อาจฝาฝนกฎระเบียบและมีความพึงพอใจงานท่ีทําอยูนอย จึงมักไมเสนอ
ความคิดริเริ่มที่เปนประโยชนตอหนวยงาน 
 อยางไรก็ตามผลของการหลอหลอมขัดเกลาพนักงานใหมของหนวยงานโดยทั่วไปมักจะได
บุคคลท้ัง 3 ประเภทปะปนกัน มิใชไดเพียงพวกใดพวกหน่ึงเทานั้น 
 บางคร้ังหนวยงานอาจไมประสบความสําเร็จในการหลอหลอมขัดเกลาพนักงาน (ไดผลลัพธ
เปนพวกกบฏมากกวาพวกอ่ืน) นั้น เปนผลมาจากอุปสรรคบางประการ เชนพนักงานใหมแตละคนมี
คานิยม ความเชื่อ และประสบการณดั้งเดิมที่สั่งสมมาจากการหลอหลอมขัดเกลาของครอบครัว 
สภาพแวดลอม และหนวยงานเดิมกอนที่จะเขามาทํางานในหนวยงานใหม บางคนอาจยึดติดกับ
คานิยม ความเชื่อและประสบการณในอดีตจนไมอาจยอมรับวิธีทํางานของหนวยงานใหมนอกจากนั้น
ในปจจุบันน้ี พนักงานมิไดถูกหลอหลอมขัดเกลาจากผูบริหารและหัวหนางานเทานั้น แตยังไดรับ
อิทธิพลของการหลอหลอมขัดเกลาจากแหลงอื่นดวย เชน จากกลุมเพื่อนทั้งในและนอกหนวยงาน จาก
หนังสือพิมพและนิตยสาร จากสื่อมวลชนประเภทตางๆ ทําใหบางครั้งคานิยม ความเชื่อ รวมถึงบรรทัด
ฐานในการทํางานประพฤติปฏิบัติที่เรียนรูจากแหลงขัดเกลาตางๆ อาจขัดแยงกัน ผลก็คือพนักงานใหม
อาจยอมรับวัฒนธรรมขององคการเพียงเล็กนอย หรือปฏิเสธไมยอมรับคานิยม ความเชื่อและแนว
ทางการทํางานที่องคการพยามปลูกฝงใหก็ได และการไมประสบความสําเร็จในเรื่องนี้อาจเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหวัฒนธรรมองคการเปลี่ยนแปลงไป 
 5. การหลอหลอมขัดเกลามิไดจํากัดเฉพาะพนักงานใหมเทานั้น 
 แมวาพนักงานใหมมักเปนเปาหมายหลักของการหลอหลอมเนื่องจากตองเรียนรูสิ่งใหมๆ 
หลายประการในหนวยงานที่พวกเขาเพ่ิมเขาไปทํางาน แตพนักงานเกาอาจตองผานกระบวนการหลอ
หลอมขององคการดวยเชนเดียวกัน การหลอหลอมขัดเกลาพนักงานเกามักเกิดขึ้นในกรณีที่พวกเขามี
การเปล่ียนแปลงตําแหนงหนาที่ เชน ไปรับตําแหนงผูจัดการสาขาในตางประเทศ  หรือเมื่อหนวยงาน
ปรับเปล่ียนระบบงานและเทคโนโลยีใหมจึงตองมีการฝกอบรมหรือพัฒนาพนักงานเกาเพ่ือปรับเปลี่ยน
ทักษะ ทัศนคติ และแนวทางในการทํางานใหมใหสอดคลองกับระบบงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไป ดังนั้น ทั้งพนักงานเกาและใหมจึงมักผานกระบวนการหลอหลอมขัดเกลานี้หลายคร้ันในชีวิตการ
ทํางานของพวกเขา 
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 ลักษณะสําคัญ 5 ประการของการหลอหลอมขัดเกลาขององคการไดนํามาสรุปไวดังนี้ 
 1. เปนการชักจูงใหพนักงานเปลี่ยนแปลง 
 2. เปนกระบวนการเรียนรูทางสังคมของพนักงาน 
 3. เปนกระบวนการที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
 4. การหลอหลอมขัดเกลาพนักงานอาจสําเร็จหรือไมก็ได 
 5. การหลอหลอมขัดเกลามิไดจํากัดเฉพาะพนักงานใหมเทานั้น 

 2.2 วิธีการหลอหลอมขัดเกลาขององคการ 
 หนวยงานพยายามชัดจูงหรือชี้แนะใหพนักงานยอมรับวัฒนธรรมองคการดวยวิธีการตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
 1. พิธีการและงานฉลองตางๆ ในหนวยงาน 
 หนวยงานโดยทั่วไปมักมีพิธีการและงานฉลองตางๆ หลายรูปแบบ เชน พิธีมอบรางวัล
พนักงานดีเดนประจําป พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพนักงานที่เสียสละและอุทิศตน พิธีมอบรางวัล
แกพนักงานที่มีอายุการทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป งานเล้ียงฉลองแสดงความยินดีแกพนักงานที่ไดเลื่อน
ตําแหนงเปนผูจัดการหรือผูอํานวยการ หนวยงานจัดพิธีและงานฉลองเหลานี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
อยางนอย 4 ประการ คือ (1) เปนการยกยองชมเชยพนักงานท่ีมีผลงานและความประพฤติตาม
แนวทางท่ีหนวยงานคาดหวัง (2) เปนการขอบคุณพนักงานผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของหนวยงาน 
(3) เปนสัญลักษณในการส่ือความหมายใหพนักงานทุกคนทราบวาผูใดมีผลงานและความประพฤติ
เกียรติตามแนวทางที่หนวยงานคาดหวัง ก็จะมีโอกาสไดรับรางวัลและไดรับการประกาศเกียรติคุณให
สาธารณชนรับทราบ กลาวอีกนัยหนึ่งเปนการตอกย้ําใหพนักงานทุกคนทราบวาวัฒนธรรมใน
หนวยงานนั้นเห็นคุณคาของผลงานและความประพฤติแบบใด และ (4) เปนการเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางพนักงาน 
 2. การปฐมนิเทศ 
 การปฐมนิเทศเปนการแนะนําพนักงานใหมใหทราบเร่ืองราวตางๆ เกี่ยวกับองคการ เชน 
ประวัติความเปนมา นโยบาย โครงสราง วัฒนธรรมองคการ แนะนําชื่อผูบริหาร หัวหนางาน ลักษณะ
งานที่ทํา รวมถึงอุปกรณเครื่องใชตาง ๆในหนวยงาน จุดประสงคสําคัญของการปฐมนิเทศก็เพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจและทัศนะคติที่ดีตอองคการในแงมุมตางๆ อันจะชวยใหพนักงานปรับตัวเขากับ
องคการไดงายและรวดเร็วข้ึน ดังนั้นการปฐมนิเทศจึงเปนวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่หนวยงานใชเปนเครื่องมือ
ในการหลอหลอมขัดเกลาพนักงาน 
 3. การฝกอบรม 
 การฝกอบรมเปนหลักสูตรที่หนวยงานจัดขึ้นเพ่ือชวยใหบุคลากรเรียนรูวิธีคิดวิธีทํางานที่
ถูกตอง รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เพ่ือชวยใหพวกเขากลายเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิผลขององคการตอไป ในอดีตการฝกอบรมมักมีวัตถุประสงคหลักในการเสริมสรางหรือเพ่ิมพูน
ทักษะในการทํางานแกพนักงาน แตในปจจุบันการฝกอบรมมักจะเพ่ิมวัตถุประสงคใหพนักงานเรียนรู
แงมุมอ่ืนๆ ของหนวยงานดวย เชน เรียนรูการทํางานเปนทีม การแกปญหาความขัดแยง การวางตัวที่
เหมาะสม รวมถึงคานิยม ความเชื่อที่หนวยงานยึดถือ (Feldman, 1989 : 989 – 399) ดังนั้นใน
ปจจุบันการฝกอบรมจึงเปนวิธีการหลอหลอมขัดเกลาพนักงานวิธีหนึ่งท่ีทวีความสําคัญมากขึ้น ดังจะ
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เห็นไดจากการท่ีหนวยงานหลายแหงมีการขยายระยะเวลาการฝกอบรมใหยาวนานข้ึน รวมถึงเนื้อหา
และประเภทของการฝกอบรมมีความหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนงบประมาณท่ีใชในการนี้เพ่ิมมาก
ขึ้นดวย 
 ในระหวางการฝกอบรม หนวยงานอาจถายทอดวัฒนธรรมองคการโดยสื่อสารใหพนักงานรับรู
โดยตรง (เชน บรรยาย หรือใหชมวิดีทัศน) หรือพนักงานอาจสอบถามจากวิทยากรท่ีเปนบุคลากร
ภายในหนวยงาน นอกจากน้ันพนักงานอาจเรียนรูวัฒนธรรมขององคการเองตอเวลาของวิทยากรแตละ
คน ลักษณะการแตงกายของวิทยากร (เปนทางการหรือลําลอง) วิธีการประเมินผลการฝกอบรม 
รวมถึงเน้ือหารและระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม เพราะสิ่งเหลานี้อาจบงบอกถึงบรรทัดฐานในการ
ทํางาน ความมีประสิทธิภาพในการบริหาร และบรรยากาศในการทํางานขององคการน้ัน 4. เกณฑการ
ใหรางวัลและการลงโทษ 
 หนวยงานพยายามใชการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหรางวัลและการลงโทษเปน
เครื่องมือใหพนักงานเรียนรูวัฒนธรรมองคการ รวมถึงแนวทางการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตน 
ดวยวิธีการนี้พนักงานสามารถเรียนรูโดยสังเกตไดวา วิธีการคิดวิธีทํางานและการประพฤติปฏิบัติแบบ
ไหนท่ีหนวยงานสนับสนุนและใหรางวัล และแบบไหนท่ีหนวยงานไมสนับสนุนหรือลงโทษ ดวยการ
สังเกตหลายๆ ครั้ง พนักงานก็จะสามารถเรียนรูถึงคานิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานการทํางานและการ
ปฏิบัติตนที่หนวยงานยึดถือหรือคาดหวังใหพนักงานทําตาม 
 5. แบบอยางจากพนักงานดีเดนและหัวหนางาน 
 หนวยงานหลายแหงจะมีการคัดเลือกพนักงานดีเดนประจําเดือน ประจําป หรือในโอกาส
ฉลองครบรอบการกอตั้งหนวยงาน พนักงานดีเดนเหลานี้จะไดรับการประกาศเกียรติคุณหรือไดรางวัล
ในรูปแบบตางๆ เชน บริษัทประกันภัยแหงหนึ่งจะมอบโลหประกาศเกียรติคุณใหแกพนักงานที่สามารถ
ทํายอดเบ้ียประกันตลอดท้ังปเปนอันดับหนึ่ง บนโลหเปนรูปหัวใจสองดวงเก่ียวกัน หัวใจดวงหน่ึงสื่อ
ความหมายถึงบริษัท หัวใจอีกดวงหมายถึงพนักงานดีเดน หนวยงานมักใชพนักงานดีเดนหรือวีระบุรุษ
ขององคการเปนเครื่องมือใหพนักงานเรียนรูถึงวิธีทํางานและการประพฤติปฏิบัติตนที่หนวยงาน
คาดหวังและใหดูเปนแบบอยาง กลาวอีกนัยหนึ่งคือองคการมักใชพนักงานดีเดนเปนสัญลักษณที่สื่อให
พนักงานทราบถึงคานิยม ความเชื่อ วิธีทํางานและการปฏิบัติตนที่หนวยงานตองการ 
 นอกจากน้ีใหดูแบบอยางจากพนักงานดีเดนแลว ผูบริหารและหัวหนางานอาจประพฤติปฏิบัติ
เปนตัวอยางใหพนักงานดูแลและยึดถือเปนเย่ียงอยางอีกดวย เชน ผูจัดการภัตตาคารหลายแหงใน
กรุงเทพฯ มักมีการประชุมสรุปการทํางานกอนเปดบริการทุกวัน ในการประชุมนี้ผูจัดการมักกําชับให
พนักงานยึดมั่นในการใหบริการอยางประทับใจ เชน หนาตายิ้มแยม แตงตัวสะอาดเรียบรอย ใหบริการ
ดวยความสุภาพนุมนวล เพ่ือใหคําชี้แนะของผูจัดการมีผลในทางปฏิบัติ ผูจัดการก็จะประพฤติปฏิบัติ
เปนแบบอยางใหพนักงานไดเห็นเพื่อใหพวกเขาจะไดยึดถือและปฏิบัติตาม 
 6. เรื่องเลาและตํานานภายในองคการ 
 หนวยงานสามารถตอกย้ําวัฒนธรรมองคการได โดยใชเรื่องเลาในหนวยงานและตํานาน
เกี่ยวกับการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรคของผูกอตั้งหรือผูบริหารคนสําคัญๆ ซึ่งมีสวนชวยใหนวยงาน
ประสบความสําเร็จจนมีสภาพอยางที่เปนอยูในปจจุบัน หนวยงานอาจถายทอดเร่ืองราวดังกลาวแก
พนักงานในระหวางการปฐมนิเทศ การฝกอบรม หรืองานพิธีตางๆ ของหนวยงาน เพ่ือเนนย้ําและเปน
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คติเตือนใจใหพนักงานระลึกถึงคานิยม ความเชื่อ วิธีคิดวิธีทํางานของทานเหลานั้นที่ยังอาจยึดถือเปน
แนวทางการทํางานในปจจุบันได (Pascale, 1985 : 26 – 41) ตัวอยางเชน ตํานานเกี่ยวกับการ
บุกเบิกตอสูจนประสบความสําเร็จของผูกอตั้งธนาคารท่ีใหญที่สุดในประเทศไทยอาจถูกนํามาถายทอด
ใหแกผูบริหารและพนักงานรุนหลัง เพ่ือเนนย้ําถึงคานิยมเกี่ยวกับความมานะอดทน ซื่อสัตยสุจริตตอ
ลูกคาและผูถือหุน และวิสัยทัศนอันกวางไกลของทาน 
 7. เพลงประจําหนวยงาน 
 หนวยงานหลายแหงมีเพลงประจําหนวยงาน เชน หางสรรพสินคาบางแหงในประเทศไทยมี
เพลงประจําหาง เน้ือรองในเพลงเหลานั้นนอกจากสงเสริมความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกันในหมู
พนักงานแลว ยังกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงการเปนบุคลากรที่ขยันขันแข็ง ซื่อสัตยสุจริต และ
รักษาผลประโยชนของหนวยงาน ทางหางจะเปดเพลงประจําหนวยงานในโอกาสตางๆ เชน งานฉลอง
ประจําป งานแขงขันกีฬา  ทุกเชากอนหางเปด เปนตน ดังนั้นหนวยงานจึงอาจใชเพลงควบคูกับวิธีการ
อ่ืนๆ ที่กลาวมาในการหลอหลอมขัดเกลา และกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงคานิยม บรรทัดฐาน และ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่หนวยงานคาดหวังจากสมาชิกของหนวยงานได 
 8. การประกวดหรือแขงขัน 
 หนวยงานเอกชนและราชการบางแหงอาจจัดใหมีการประกวดหรือแขงขันการใหบริการท่ีมี
คุณภาพแหลูกคา เชน บริษัทรถยนตอาจจัดใหมีการแขงขันการซอมรถยนตระหวางชางซอมที่ ประจํา
อยูตามศูนยบริการทั่วประเทศ หรือรานอาหารประเภทจานดวนอาจจัดใหมีการประกวดระหวางสาขา
ตางๆ ในเรื่องคุณภาพของอาหรและการใหบริการการแขงขันในลักษณะดังกลาวเปนการส่ือ
ความหมายใหพนักงานรับรูวาหนวยงานคาดหวังหรือเห็นคุณคาของผลงานในลักษณะใด ผูที่สามารถ
สรางผลงานตามท่ีหนวยงานคาดหวังมิใชจะไดรับรางวัลเฉพาะในชวงเวลาประกวดเทานั้น แตยังได
รางวัลในชวงเวลาทํางานปกติจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนางานดวย ดังนั้น การ
แขงขันกันสรางผลงานท่ีมีคุณภาพจึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการหลอหลอมขัดเกลาและจู งใจ
พนักงานใหชวยกันทํานุบํารุงวัฒนธรรมการทํางานท่ีหนวยงานเห็นคุณคา 
 วิธีการที่หนวยงานใชในการหลอหลอมขัดเกลาพนักงานที่กลาวมาท้ังหมดไดนํามาสรุปไดดังนี้ 

1.  พิธีการและงานฉลองตางๆ ในหนวยงาน 
2.  การปฐมนิเทศ 
3. การฝกอบรม 
4.  เกณฑการใหรางวัลและการลงโทษ 
5.  แบบอยางพนักงานดีเดนและหัวหนางาน 
6.  เรื่องเลาและตํานานภายในองคการ 
7.  เพลงประจําหนวยงาน 
8.  การประกวดหรือแขงขัน 

จากวิธีการหลอหลอมขัดเกลาพนักงานที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาหนวยงานอาจหลอ
หลอมพนักงานโดยการส่ือสารใหพวกเขาทราบถึงวัฒนธรรมองคการโดยตรง ดังเชนวิธีที่ 2 และ 3 
หรือ อาจสื่อผานสัญลักษณ (ใหแปลความหมายและเจตนารมณของสัญลักษณ ดังเชนวิธีที่ 1 และ 4 – 8 
เหตุผลที่หนวยงานพึ่งพาสัญลักษณในการส่ือความหมายถึงวัฒนธรรมองคการ เพราะการใชสัญลักษณ 
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เชน ใชเพลง หรือจัดพิธีมอบรางวัลแกพนักงานดีเดน มักจะทําใหพนักงานยอมรับไดงายกวา 
ประทับใจมากกวาและจดจําอยูในจิตใจของพวกเขาไดยาวนานกวาวิธีบอกกลาวกันตรงๆ นอกจากนั้น
คานิยม ความเชื่อและพฤติกรรมบางอยางที่หนวยงานคาดหวังใหพนักงานปฏิบัติตาม เชน แบบอยาง
ของพนักงานที่หนวยงานตองการ อาจส่ือโดยพ่ึงพาสัญลักษณไดดีกวาพูดดวยวาจาหรือเขียนเปนลาย
ลักษณอักษร เพราะพนักงานจะเห็นภาพชัดเจนเปนรูปธรรมมากกวาการประกวดระหวางสาขาตางๆ 
ดีกวาที่จะมากําชับกันโดยใชคําพูดหรือเขียนเปนกฎระเบียบจากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนทําใหองคการ
สวนใหญใชทั้งวิธีสื่อสารโดยตรงและพ่ึงพาสัญลักษณในการหลอหลอมขัดเกลาพนักงาน 
 อยางไรก็ตามการใชสัญลักษณอาจมีขอเสียตรงที่สัญลักษณอาจมีความหมายไดหลายนัย ทํา
ใหพนักงานอาจแปลความหมายของสัญลักษณผิดไปจากที่หนวยงานพยายามสื่อใหทราบก็ได เชน 
หนวยงานอาจมีความตั้งใจที่จะใชเพลงประจําบริษัทเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีในหมูพนักงาน และ
กระตุนใหพวกเขาตระหนักถึงการเปนพนักงานท่ีดี แตพนักงานอาจแปลความมุงหมายของเพลงเปนวา
เพ่ือใหพวกเขามีความผูกพันกับหนวยงานก็เปนได 
 วิธีการหลอหลอมขัดเกลาพนักงานทั้งหมด เปนวิธีการท่ีหนวยงานใชอยางเปนทางการ นั่นคือ
ตั้งใจหลอหลอมขัดเกลาพนักงาน แตการเรียนรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานอาจเกิดขึ้นอยางไมเปน
ทางการก็ได เชน เรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน ดังที่ไดกลาวมาแลวในลักษณะสําคัญของกระบวนการหลอ
หลอมขัดเกลาขอที่ 3 
 2.3 ขั้นตอนในการหลอหลอมขัดเกลาขององคการ 
 วัยวุฒิของคนอาจมองไดวาเปนลําดับเหตุการณซึ่งดําเนินไปเปนชวง (stages) หรือ
เปลี่ยนแปลงไปเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง นับตั้งแตวัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ วัยกลางคน จนถึง
วัยชรา เชนเดียวกันนักวิชาการมีความเห็นตรงกันวา การหลอหลอมขัดเกลาพนักงานดําเนินไปใน
ลักษณะเปนขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องเปนชวงๆ หรือเปนระยะ เพียงแตพวกเขายังเห็นตางกันบาง
วาการหลอหลอมขัดเกลาขององคการประกอบดวยชวงระยะอะไรบาง เชน พอรตเตอร, ลอเลอร และ
แฮกแมน (Porter, Lawler & Hackman) เสนอ 3 ชวงเวลา คือ ชวงกอนเปนพนักงาน (prearrival) 
ชวงเผชิญความจริง (encounter) ชวงเปลี่ยนแปลงและเปนพนักงานเต็มตัว (change & acquisition) 
 บูคาแนน (Buchanan) โยงขั้นตอนการหลอหลอมขัดเกลาขององคการเขากับอายุการทํางาน
ของพนักงาน โดยเขาแบงขั้นตอนตามอายุงานออกเปน 3 ชวง คือ ชวงทํางานปแรก จะเก่ียวของกับ
การฝกอบรมและการริเริ่มงาน (basic training and initiation) ชวงอายุงานปที่ 2 – 4 เกี่ยวของกับ
ผลการปฏิบัติงาน (performance) ชวงอายุงานปที่ 5 ขึ้นไป จะเปนระยะเวลาท่ีองคการสามารถ
พ่ึงพาอาศัยพวกเขาได (organizational dependability) ไชน (เห็นวาการหลอหลอมขัดเกลา
พนักงานอาจแบงได 3 ชวงคือ ชวงเริ่มเขาทํางาน (entry) ชวงถูกหลอหลอมขัดเกลา (socialization) 
และชวงยอมรับรวมกัน (mutual acceptance) 
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 การจัดแบงขั้นตอนการหลอหลอมขัดเกลาขององคการท่ีนาสนใจอีกชิ้นหนึ่งเปนของเฟลแมน 
(Feldman) ผูเขียนขอนําผลงานของเขามาอธิบายไว ณ ที่นี้เพราะเปนผลงานท่ีนักวิชาการหลายคนให
การยอมรับ เฟลแมนแบงขั้นตอนการหลอหลอมขัดเกลาขององคการออกเปน 3 ชวงคือ 
 1. การหลอหลอมขัดเกลาที่เกิดขึ้นจากคาดหวังลวงหนา (anticipatory socialization) 
 การหลอหลอมขัดเกลาท่ีเกิดจากการคาดหวังลวงหนาหมายถึง การเรียนรูและคาดหวัง
เกี่ยวกับลักษณะงานและสภาพการณตางๆ ของหนวยงานกอนท่ีบุคคลจะไดเปนพนักงานของ
หนวยงาน กลาวขยายความคือ ในระหวางการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน ผูสมัครบางคนอาจทราบ
ขอมูลบางประการเกี่ยวกับหนวยงานท่ีพวกเขาไปสมัครจากแหลงขอมูลตางๆ เชน จากคนรูจักที่
ทํางานอยูในหนวยงานนั้น จากหนังสือพิมพ ฯลฯ ภาพลางๆ เกี่ยวกับหนวยงานอาจทําใหผูสมั คร
คาดคะเนตอไปถึงบทบาทหนาที่ที่พวกเขาจะตองทําในอนาคตหากไดรับการคัดเลือก บทบาทหนาที่ที่
พวกเขาไดคาดการณไวลวงหนานี้ จะทําหนาที่คลายๆ กับการหลอหลอมขัดเกลาความคิดจิตใจคน
เหลานี้ไวลวงหนาวาสภาพการณตางๆ ในหนวยงานคงจะเปนเชนนั้น และเตรียมใจพวกเขาไวเผชิญกับ
สถานการณดังกลาวถาความจริงที่พวกเขาประสบตรงหรือใกลเคียงกับที่ไดคาดการณไวลวงหนา อาจ
ทําใหพวกเขาปรับตัวเขากับงานและวัฒนธรรมขององคการไดงายขึ้น แตถาการคาดเดาลวงหนาไมตรง
กับความจริง พวกเขาอาจเกิดความผิดหวังและลาออกจากงานในที่สุด 
 การคาดเดาบทบาทหนาที่ไวลวงหนาไมไดเกิดขึ้นเฉพาะกับผูสมัครท่ีเพ่ิมจบการศึกษาและเขา
ทํางานเปนครั้งแรกเทานั้น พนักงานเกาท่ีถูกโอนยายหรือลาออกไปสมัครงานกับหนวยงานใหมก็อาจมี
การคาดการณถึงบทบาทหนาที่ใหมที่พวกเขาจะตองทําเชนเดียวกันอยงไรก็ตามการคาดการณ
ลวงหนาของพนักงานเกาที่มีประสบการณอาจมีความถูกตองใกลเคียงความจริงมากกวาพวกที่เพ่ิง
ทํางานเปนครั้งแรกก็ได จากขอเท็จจริงตรงน้ีจึงอาจกลาวไดวาไมใชเฉพาะพนักงานใหมเทานั้นที่ถูก
หลอหลอมขัดเกลาจากองคการ (ตองเรียนรูวัฒนธรรมองคการ พนักงานเกาที่มีประสบการณก็อาจถูก
หลอหลอมขัดเกลาจากหนวยงานเดิมเชนเดียวกัน 
 2. ชวงเผชิญความจริง (encounter) 
 ชวงนี้เริ่มขึ้นเมื่อผูสมัครหรือผูโอนยายเขาเปนสมาชิกของหนวยงานหรือเขารับตําแหนงใหม
เรียบรอยแลว พวกเขาจะพบกับบทบาทหนาและผูคนแปลงใหมในหนวยงาน เมื่อเผชิญกั บ
สภาพการณที่เปนจริง พนักงานใหมหรือผูมารับตําแหนงใหมมักจะเปรียบเทียบสภาพแวดลอมใหมกับ
สิ่งที่คาดการณไวลวงหนาหรือประสบการณเดิมที่เคยพบมา พวกเขาจะมีความประหลาดใจหรือ
ผิดหวังมากนอยเพียงไรข้ึนอยูกับ ระดับความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดการณไวลวงหนากับสิ่งแวดลอม
ใหมที่พบ ในรายพบความแตกตางไมมาก พวกเขาจะพยายามปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคการและ
เงื่อนไขอ่ืนๆ ในหนวยงานเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน รวมถึงสามารถ
ทํางานอยูในหนวยงานนั้นตอไปอยางมีประสิทธิผล แตในรายที่พบความประหลาดใจหรือเกิดความ
ผิดหวังมากจนไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและบทบาทหนาท่ีใหมได พวกเขาอาจ
ลาออกจากหนวยงานในที่สุด 
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 3. ชวงเปลี่ยนแปลงและเปนพนักงานเต็มตัว (change & acquisition) 
 ระยะนี้เปนชวงที่พนักงานใหมสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการและสภาพแวดลอม
อ่ืนๆ ภายในหนวยงาน จนยอมรับวัฒนธรรมองคการเปนแนวทางในการทํางานจากที่กลาวมาแลวใน
หัวขอลักษณะสําคัญของการหลอหลอมขัดเกลาขององคการวา การหลอหลอมท่ีประสบความสําเร็จจะ
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงหลายอยางในตัวพนักงาน เชน พวกเขาจะมีทักษะความสามารถในการ
ทํางานดีขึ้น จะยอมรับบทบาทหนาที่ใหมที่ไดรับมอบหมาย และยอมรับคานิยมตลอดจนบรรทัดฐาน
การทํางานของหนวยงาน ดวยเหตุนี้เฟลแมนจึงเรียกระยะนี้วา ชวงเปลี่ยนแปลงและเปนพนักงานเต็ม
ตัว 
 อยางไรก็ตามจากการจัดแบงของไชนตามที่กลาวมาแลวขางตน เขาเรียกระยะนี้วาชวงเวลา
ของการยอมรับรวมกัน (mutual acceptance) กลาวคือทั้งพนักงานและองคการจะสงสัญญาณ
บางอยางที่แสดงใหเห็นวาตางฝายตางยอมรับซ่ึงกันและกัน สัญญาณที่องคการส่ือวายอมรับในตัว
พนักงานมีหลายแบบ เชน หัวหนางานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไปในทางท่ีดี หัวหนางาน
มอบหมายงานที่ทาทายความสามารถมากขึ้นใหทํา พนักงานมีสวนรับทราบขอมูลความลับของ
หนวยงานบางประการ เปนตน ทางฝายพนักงานก็อาจสงสัญญาณยอมรับในตัวองคการเชนเดียวกัน 
เชน มีความกระตือรือรนในการทํางาน อุทิศเวลาใหกับงาน พยายามปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น เปนตน 
 ผูเขียนมีขอสังเกตประการหนึ่งวา นักวิชาการเกือบทุกคนที่กลาวมามองขั้นตอนการหลอ
หลอมขัดเกลาขององคการจากแงมุมของพนักงาน กลาวคือขั้นตอนท่ีนักวิชาการเกือบทุกคนจัดแบงไว
มีลักษณะเปนขั้นตอนการเรียนรูวัฒนธรรมองคการของพนักงาน ตั้งแตขั้นตนไปจนถึงประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู (ปรับตัวกับองคการได) จะมีขอยกเวนก็เพียงในชวงระยะที่สาม (ชวงยอมรับ
รวมกัน) ตามการจัดแบงของไชนเทานั้น ที่มองการหลอหลอมขัดเกลาจากแงมุมทั้งของพนักงานและ
ขององคการ กลาวคือทั้งตัวพนักงานและองคการตางสงสัญญาณท่ีแสดงใหเห็นวาต างฝายตางยอมรับ
ซึ่งกันและกัน 
 3. ระมัดระวังการกระทําที่อาจขัดแยงกับวัฒนธรรมองคการ 
 บางคร้ังหนวยงานมีคานิยม ความเชื่อและบรรทัดฐานอยางหนึ่ง แตผูบริหารหนวยงานกลับ
กระทําการท่ีมีความหมายไปในทางขัดแยงกับวัฒนธรรมองคการ ตัวอยางเชน บริษัทจัดจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคแหงหนึ่งมีวัฒนธรรมองคการท่ีพยายามเนนความเทาเทียมกันของบคุลากรทุกระดับชั้น 
โดยพิจารณาไดจากสิ่งบงชี้หลายประการ เชน ไมมีการจัดท่ีจอดรถ หองอาหาร และลิฟทไวสําหรับ
ผูบริหารโดยเฉพาะ พนักงานคนใดท่ีมาถึงท่ีทํางานกอนมีสิทธิ์ เลือกที่จอดรถท่ีใกลอาคารมากที่สุด มี
สิทธิ์ใชหองอาหารและลิฟททุกตัวอยางเทาเทียมกัน คานิยม ในเรื่องความเทาเทียมกันของบุคลากร
ไดรับการยอมรับจากคนสวนใหญและเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบตอกันมา 
 แตแลววันหนึ่งผูบริหารระดับสูงกลับมีพฤติกรรมไปในทางที่ขัดแยงกับคานิยมดังกลาวโดยกัน
พ้ืนที่จอดรถและพ้ืนที่หองอาหารสวนหนึ่งไวสําหรับผูบริหารระดับตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป เนื่องจาก
พนักงานเพ่ิมข้ึนมากจนเกิดความไมสะดวกแกผูบริหารในการหาที่จอดรถและใชบริการหองอาหาร 
การกระทําของผูบริหารระดับสูงดังกลาวทําใหพนักงานรูสึกสับสนและไมพอใจ พนักงานสวนใหญเห็น
วาการกระทําของผูบริหารเปนการใชอํานาจตามอําเภอใจมีความคิดและการกระทําที่ไมอยูกับรองกับ
รอย เชื่อถือไมได ทําใหวัฒนธรรมองคการน้ันเปล่ียนไป ในลักษณะท่ีแฝงไวดวยความขัดแยงและไม
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วางใจกันระหวางผูบริหารกับพนักงาน ดังนั้นถาจะใหวัฒนธรรมองคการไดรับการสืบสานใหดํารงอยู
ตอไป ทั้งผูบริหารและพนักงาน ไมควรมีความคิดและพฤติกรรมที่ขัดแยงกับคานิยม ความเชื่อ บรรทัด
ฐาน และธรรมเนียมปฏิบัติในหนวยงาน 
 4. การเนนย้ําวัฒนธรรมองคการ 
 เพ่ือใหวัฒนธรรมขององคการดํารงอยูตอไป ผูบริการควรหาโอกาสเนนย้ําคานิยมความเชื่อ 
บรรทัดฐานและธรรมเนียมปฏิบัติขององคการท่ีถูกละเลยหรือฝาฝน ดังท่ีไดกลาวมาแลว วาวัฒนธรรม
องคการมีลักษณะเปนนามธรรมและมักลืมเลือนออกไปจากความคิดคํานึงของสมาชิกองคการใน
ชีวิตประจําวัน แตเมื่อใดท่ีวัฒนธรรมองคการถูกละเลยหรือฝาฝน สมาชิกองคการจะคิดคํานึงถึงธรรม
เนียมบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมข้ึนมา และจะตระหนักวาธรรมเนียมบรรทัดฐานเรื่องใดท่ีถูกละเลย
หรือฝาฝน ซึ่งผูบริหารองคการควรดําเนินการแกไขโดยหมั่นกําชับหรือเนนย้ําวัฒนธรรมองคการในจุด
นั้นๆ ตัวอยางเชน ถาธรรมเนียมปฏิบัติในการแตงตัวหรือโยกยายบุคลากรในหนวยงานถูกละเลย 
ผูบริหารอาจสอดสองกําชับหรือเนนย้ําใหสมาชิกองคการทําใหถูกตองตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
หนวยงาน 
 วิธีการสืบสานวัฒนธรรมองคการท้ัง 4 วิธีไดนํามาสรุปไวดังนี้ 

1.  คัดเลือกบุคลากรท่ีมีแนวโนมจะยอมรับวัฒนธรรมขององคการ 
2.  การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ 
3.  ระมัดระวังการกระทําที่อาจขัดแยงกับวัฒนธรรมในองคการ 
4.  เนนย้ําวัฒนธรรมองคการท่ีถูกละเลยหรือฝาฝน 

 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร 
 คุก(Cooke)  ไดนําแนวคิดของวัฒนธรรมองคกรมาเปนกรอบแนวคิดในการวัดลักษณะของ
วัฒนธรรมไดเปน  3 รูปแบบ คือ 
  1. แบบสรางสรรค(constructive  styles)  ไดแก  มิติเนนความสําเร็จ(achievement) , 
มิติเนนสัจการแหงตน(self actualization), มิติเนนบุคคลและการกระตุน (humanistic 
encouraging)  และ  มิติเนนไมตรีสัมพันธ(affiliative) 
  2. แบบต้ังรับเฉื่อยชา(passive – defensive styles) ไดแก มิติเห็นพองดวย(approval)   
มิติเนนการเปนระเบียบ(conventional),  มิติเนนการพ่ึงพา(dependent)  และมิติเนนการหลีกเลี่ยง
(avoidance) 
  3. แบบต้ังรับ-กาวราว(aggressive-defensive styles)  ไดแก  มิติเนนเห็นตรงกันขาม
(opposition),  มิติเนนอํานาจ(power),  มิติเนนการแขงขัน(competitive)  และมิติเนนความ
สมบูรณแบบ(perfectionistic)74 
  
 
 

                                                           
 74 R.A. Cooke, Organization culture inventory : Leader’s manual. 
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 ดีเทอรส, สชอรเดอรและมอรเรียว(Detert, Schoeder and Mauriel) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคกรตอการพัฒนาองคกรในแนว total quality management(TQM)75 
 เชน(Schein)  ไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคกรในเชิงพฤติกรรมวา  วัฒนธรรมองคกร
เปนตัวการที่ชวยใหสมาชิกใหมขององคกรเขาใจถึงลักษณะการทํางานและการเลือกแนวทางท่ีถูกตอง
ของการแกปญหาการปฏิบัติในลักษณะของกลุม ประกอบดวย ความสัมพันธองคกรตอสภาพแวดลอม
(the organization’s to it’s environment) 
  1. ลักษณะความจริงและความถูกตอง(the nature of reality and truth) ประกอบดวย 
   1.1  ความจริงภายนอก(external physical reality) 
   1.2  ความเปนจริงทางสังคม(social reality) 
   1.3  ความเปนจริงของแตละบุคคล(individual reality) 
  2. ลักษณะธรรมชาติของมนุษย(the nature of human nature) 
  3. ลักษณะการกระทําของมนุษย(the nature of human activity) ประกอบดวย 
   3.1  เนนการกระทํา(doing  orientation) 
   3.2  เนนสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน(being  orientation) 
   3.3  เนนการกระทําท่ีกําลังจะเกิดข้ึน(being  in  becoming) 
  4. ลักษณะสัมพันธภาพระหวางมนุษย(the  nature  of  human  relationships)76 
 วิคินสและแพตเตอรสัน(Wikins and Patterson) ไดใหแนวคิดวา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง 
สิ่งที่บุคคลในองคการมีความเช่ือวาสิ่งใดควรกระทําและส่ิงใดที่ไมควรกระทําในการปฏิบัติงาน77 
 อโรบาและคิม(Arroba  and  Kim)  กลาวถึงวัฒนธรรมองคกรวาเปนหัวใจของการทํางาน
เปนการรวมคานิยมหลักอันจะสงผลไปยังโครงสรางขององคกรและการออกแบบงาน รวมถึงแบบแผน
ในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในองคกร  วัฒนธรรมองคกรถือเปนการแสดงถึงการรวมรับรูและ
ความชัดเจนจนถึงบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานและการมีปฏิบัติสัมพันธระหวาง
บุคคลของสมาชิกในองคกร78 
  
  

                                                           
 75 James R. Detert, Roger G. Schoeder, and John J. Mauriel, “A Framework for 
Linking Culture and Improvement Initiatives in Organizations”, 4(October 2000) :  850-
863. 
 76 Edgar  H.  Schein, How Culture Forms, Develops and Changes, Gaining 
Control of Cooperate Culture (San Francisco : Jossey-Bass, 1985), 19-20. 
 77 Alan L. Wikins and Jerry L. Patterson, You Can’t Get There From Here : 
What Will Make Culture Projects Fail, Gaining Control of the Corporate Culture(San 
Francisco : Jossey-Bass, 1985), 267. 
 78 Tanya Arroba and James Kim, Pressure at work : A Survivals Guide for 
Manager, 2nd ed (London : McGrew-Hill Book Company, 1992). 
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 ซาท(Sathe) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคกรวา เปนแบบความเชื่อ คานิยม ความคิด
ประจําตัวของพนักงานที่มีอยูรวมกันในองคกรที่ตนทํางานอยู มีตอสิ่งรอบตัวทั้งในและนอกองคกร 
แบบแผนนี้เกิดจากการเรียนรูมากจากเพ่ือนรวมงานวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควรทําหรือไมควรทํา
อยางไร79 
 ฮอฟเตรด(Hofstede) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมองคกร วาเกิดจาก 
  1. ความเหลื่อมล้ําของอํานาจ(power  distance) 
  2. การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน(uncertainty  avoidance) 
  3. ความเปนปจเจกนิยม(individualism) 
  4. ความเปนกลุม(collectivism) 
  5. ความเปนชาย(masculinity) 
  6. ความเปนหญิง(femininity)80 
 วรนารถ  แสงมณี  กลาววา  วัฒนธรรมองคกร หมายถึง  ระบบของการแบงปนความรูสึก 
ความหมาย ทุกๆองคกรจะมีรูปแบบของความเช่ือ สัญลักษณ พิธีการ เรื่องราวท่ีเลาตอๆกัน มา
รวมกันในทํานองยอนกลับเพื่อเปนการสรางความเขาใจ โดยทั่วไประหวางสมาชิกของกลุมมีและปฏิบัติ
รวมกันและมีการถายทอดสืบตอกันมาจนเปนวิถีชีวิตของคนกลุมนั้น81 
 สิทธิโชค   วรานุสันติกูล กลาววา วัฒนธรรมองคกรเปนระบบของความเชื่อ ความนิยม 
ความคิดของบุคคลซ่ึงมีอยูรวมกันในองคกรที่ตนทํางานอยู มีบริบทและสิ่งรอบตัวทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรเดียวกัน แบบแผนนี้เกิดจากการเรียนรูจากสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติของบุคคลในองคกรวา
สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควรทําหรือไมอยางไร82 
 สุนทร   วงศไวศยวรรณ  กลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง สิ่งตางๆ อันประกอบดวย
สิ่งประดิษฐ แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ คานิยม ความเขาใจ และระเบียบแบบ
แผนการประพฤติปฏิบัติที่ทําใหแตละองคกรมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป83 
  
 
 

                                                           
 79 Vijay Sathe, Culture and Relate Corporate Realities : Text, Case and 
Reading Organizational Entry Establishment Change(Illinois : Richard D. Irwin, Inc.), 
230. 
 80 Geert Hofstede, “The Cultural relativity of organizational practices and 
theories”, Journal of International Business studies(1983) : 75-89. 
 81 วรนารถ  แสงมณี, องคการและการจัดการ(กรุงเทพฯ : ระเบียงทองการพิมพ, 2544). 
 82 สิทธิโชค   วรานุสันติกูล, จิตวิทยาการจัดการองคกร พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานัก
พิมพบุกแบงก, 2540), 47.  
 83 สุนทร   วงศไวศยวรรณ, วัฒนธรรมองคกร : แนวคิด งานวิจัยและประสบการณ
(กรุงเทพฯ : บี.เจ.เพลทโปรเซลเซอร, 2540), 11. 
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 จากความเห็นของนักการศึกษาหลายๆทาน สรุปไดวา วัฒนธรรมองคกร หมายถึงสิ่งที่บุคคล
ในองคการมีความเชื่อ คานิยม ระเบียบแบบแผน ความประพฤติและการปฏิบัติ ความเขาใจวาสิ่งใด
ควรกระทําและสิ่งใดที่ไมควรกระทําในการปฏิบัติงาน และมีการถายทอดสืบตอกันมาจนเปนวิถีชีวิต
ของบุคคลซ่ึงทํางานรวมกันในองคกร  
 
การกอตัวของวัฒนธรรมองคกร 
 วัฒนธรรมองคกรมีลักษณะเฉพาะ  แตละองคกรใหความสําคัญและยอมรับวาเปนสวนหนึ่ง
ของระบบการบริหารงานในองคกรซึ่งมีองคประกอบหลายประการท่ีกอตัวขึ้นเปนวัฒนธรรมของแตละ
องคการ โดย 
 เซอรจิโอวานน่ีและสตารแรตต(Sergiovanni and Starratt)  กลาววา วัฒนธรรมองคการ ได
กอตัวขึ้นมาจากสิ่งตอไปน้ี 
  1.ประวัติของสถานศึกษา(School’s history) หมายถึง พฤติกรรมที่บงชี้ถึงประวัติของ
สถานศึกษา คือ สิ่งที่ยังความเปนอดีตของสถานศึกษายังดํารงอยู ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของ
พฤติกรรมปฏิบัติ หรือสิ่งที่ถูกสรางข้ึนมา หรืออาจจะเปนประเพณีที่ดีงามของสถานศึกษาท่ียังรักษาไว 
หรือเรื่องราวตางๆภายในสถานศึกษาที่เลาสืบตอกันมาตลอดจนพฤติกรรมของผูเปนขวัญใจหรือ
วีรบุรุษของครูและนักเรียนที่ยังมีการกลาวถึง 
  2.ความเชื่อ(beliefs) คือ สมมติฐานและความเขาใจท่ีครูและบุคลากรไดกระทํารวมกัน 
ถึงแมวาการกระทําเชนนั้นไมไดกําหนดออกมาอยางชัดแจง สิ่งเหลานี้มีความเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา วิธีสอน บทบาทของครู และนักเรียน ซึ่งสมมติฐานของความเขาใจอาจจะ
อยูในรูปของปรัชญา การประพฤติปฏิบัติหรือขอกําหนดอ่ืนๆ 
  3.คานิยม(values) หมายถึง สิ่งที่สถานศึกษาใหความสําคัญเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติ 
  4.บรรทัดฐานและมาตรฐาน(norms and standard) คือ สิ่งที่ควรประพฤติและขอหาม
สําหรับควบคุมพฤติกรรมของผูบริหาร ครู อาจารย ซึ่งจะกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีควรยกยองชมเชย และ
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง ควรไดรับการลงโทษ 
  5.รูปแบบของพฤติกรรม(patterns of behavior) คือ สิ่งท่ียอมรับและเปนแนวทางของ
การทํางานที่ปฏิบัติกันสม่ําเสมอ พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา อุปนิสัย และพิธีการท่ีแพรหลายใน
สถานศึกษา84 
 
แนวคิดวัฒนธรรมองคกรของรอบบินสและโคลเตอร(Robbins and Coulter) 
1. วัฒนธรรมนวัตกรรม (creating an innovative culture) 

1.1 ความทาทายและการมีสวนรวม  การใหบุคลากรมีสวนรวมและจูงใจ ใหมีความ
ผูกพันตอเปาหมายระยะยาวและความสําเร็จขององคการ 

1.2 เสรีภาพ ความเปนอิสระในการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานและการใชความคิดริเริ่มใน
การปฏิบัติงานในแตละวัน 
                                                           
 84 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision Human 
Perpectives,4th ed.(New York : McGraw-Hill Book Company, 1988), 106-108. 
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1.3 เชื่อถือและการเปดกวาง ความชวยเหลือเกื้อกูลความเคารพและไววางใจซ่ึงกันและ
กันของบุคลากร 
 1.4 เวลาคิด เวลาที่จะใหพนักงาน ไดพินิจพิจารณาคิดคนสิ่งใหม  ๆมาชวยในการปฏิบัติงาน 

1.5 สนุกสนาน / อารมณขัน บรรยากาศในท่ีทํางานมีความผอนคลาย รื่นเริง และเปนกันเอง 
1.5 แกปญหาความขัดแยง บุคลากรมีการตัดสินใจ และแกไขประเด็นปญหาตางๆ ไดใช

ฐานความคิดเพ่ือผลประโยชนโดยรวมขององคการ หรือเพ่ือประโยชนของตนเองเปนที่ตั้ ง หาก
บุคลากรสวนใหญคิดถึงประโยชนขององคการ  องคการนั้นก็มีแนวโนมที่จะมีนวัตกรรมไดมาก 
2. วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนอง (creating a customer-responsive culture) 

 2.1 ประเภทของพนักงาน เลือกรับบุคลากรโดยพิจารณาบุคลิกภาพและทัศนคติที่มี
จิตสํานึกในการใหบริการแกลูกคา มีความเปนมิตร มีความกระตือรือรน มีความสนใจ มีความอดทน 
คํานึงถึงผูอื่นและมีทักษะในการฟง 

2.2 ชนิดของสภาพแวดลอมในการทํางาน จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการทํางานและไม
กําหนดระเบียบ กฎเกณฑมากมายและเครงครัดตอบุคลากรจนเกินไป จนทําใหบุคลากรไมสามารถ
ปรับการปฏิบัติใหยืดหยุนตอบสนองลูกคาแตละกลุมตามความประสงคของลูกคาได 

2.3 ขดีความสามารถ ใหอํานาจการตัดสินใจและดุลยพินิจแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน
สวนที่เปนรายละเอียด 

2.4  ความชัดเจนในบทบาท  กําหนดกรอบงานใหแกพนักงานในการสรางความพึงพอใจ
ตอลูกคา 

2.5 ปรารถนาท่ีสอดคลองกับการตอบสนองและความสุขของลูกคา   ใหพนักงานมี
ความรูความเขาใจในเปาหมายและคุณคาขององคการ 
3. วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ  (Spirituality and Organizational Culture) 
 3.1 ความรูสึกของวัตถุประสงค    มีความสํานึกอยางแรงกลาตอการบรรลุเปาหมายทาง
สังคมตอองคการโดยสรางวัฒนธรรมองคการใหตอบสนองตอความสําเร็จของเปาหมายขององคการ 
ซึ่งอาจมิใชมุงตอกําไรเปนสําคัญเสมอไป 
 3.2 มุงเนนการพัฒนาบุคคล   ตระหนักในความมีคุณคาของพนักงาน ไมเพียงให
พนักงานทํางาน เทานั้น  แตจะสรางวัฒนธรรมที่พัฒนาพนักงานแตละคนใหเรียนรูสิ่งตางๆ เปนการ
เพ่ิมทักษะและคุณคาในตัวพนักงานและมีโอกาสที่จะไดรับความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานอยาง
ตอเนื่อง 
 3.3 ความไววางใจและการเปดกวาง   พนักงานมีความไววางใจซึ่งกันและกัน  มีความ
ซื่อสัตยสุจริตและการเปดเปดเผยตรงไปตรงมา  ผูบริหารจะตองไมกลัวกลาที่จะยอมรับความผิดพลาด  
 3.4 ขีดความสามารถของพนักงาน   ผูบริหารไววางใจพนักงานในการตัดสินใจที่
รอบคอบและขยันขันแข็ง  พนักงานสามารถแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น อารมณและความรูสึกไดโดยมิ
ตองเกรงกลัวดวยความผิดหรือการถูกตําหนิ 

 3.5 ความอดทนในการแสดงออกของพนักงาน85   
                                                           

85 Stephen  P.Robbins and Mary Coulter, Management,11th ed.(Harlow Essex 
England:Pearson, 2012), 86-88 
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วัฒนธรรมองคการตามแนวความคิดของชายน (Schein) 
 ชายน (Schein) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการ ตามปรากฏการณที่สังเกตได ซึ่งบางอยาง
สามารถมองเห็นได บางอยางไมสามารถมองเห็นได และบางอยางสามารถรูสึกหรือตระหนักไดโดยได
แบงระดับของวัฒนธรรมเปน 3 ระดับ ดังแผนภูมิที่ 5  นี้ 
 
  
  
  
 
 

 
 
 

   
 
แผนภูมิที่ 5   :  ระดับของวัฒนธรรม 
ที่มา  :  Edgar H. Schein, Organization Culture and Leadership (San Francisco 
California : Jossey - Bass, 1992), 17. 

 
  1. สิ่งประดิษฐ (Artifacts)  สิ่งประดิษฐ หมายถึง ปรากฏการณทั้งหมดของกลุม ที่
สามารถรับรูไดดวยการเห็นไดยินและรูสึก เชน รูปแบบอาคาร การตกแตงสํานักงาน สํานวนภาษาท่ีใช 
ตราประจําหนวยงาน เคร่ืองแตงกายของพนักงาน พิธี งานฉลอง เรื่องเลาขานตางๆ ฯลฯ  ลักษณะ
ของวัฒนธรรมในระดับนี้ คือ สังเกตเห็นไดงายเพราะอยูในระดับผิวนอกสุด แตการแปลความหมายที่
แฝงอยูนั้นบางครั้งเปนเรื่องคอนขางยาก เนื่องจากวัฒนธรรมในระดับนี้เปนสิ่งที่เปนรูปธรรม สัมผัสได
ดวยประสาทสัมผัส ดังนั้น การสืบคนเพ่ือศึกษาทําความเขาใจวัฒนธรรมในระดับนี้จึงสามารถทําได
งายกวาวัฒนธรรมในระดับอ่ืนอยางไรก็ตามสิ่งประดิษฐเปนเพียงเปลือกนอกเทานั้น ยังไมใชแกนแท
ของวัฒนธรรมองคกร 
  2. คานิยม (Espoused values) คานิยมที่อวดอาง หมายถึง คานิยมท่ีบุคลากรหรือ
ผูบริหารของหนวยงานอางวา ไดควรทํา(หรืออางในทางตรงขามคือไมควรทํา) เชน ผูบริหารของหนวย
ราชการเก่ียวกับการใหบริการประชาชนแหงหนึ่งใหสัมภาษณวา หนวยงานของเขาไมมีคานิยมเก่ียวกับ
ระบบอุปถัมภในเรื่องใหความสะดวกเปนพิเศษแกญาติมิตร หรือคนรูจักของผูบริหารหรือขาราชการ
แตอยางใด และเปนคานิยมท่ีไมสมควรนํามาปฏิบัติดวยแตจากการสอบถามขาราชการหลายคนรวมถึง
ประชาชนผูมาขอรับบริการ พวกเขาตางใหขอมูลตรงกันวามีระบบอุปถัมภในลักษณะดั งกลาวอยูจริง 
เปนตน เนื่องจากคานิยมที่อวดอางไมตรงกับสิ่งที่หนวยงานทําอยูในบางสวนหรือทั้งหมด  

สิงประดิษฐ์ 

ค่านิยมทอีวดอ้าง 

ข้อสมมติพนืฐาน 

โครงสร้างทางกายภาพและพฤติกรรมภายในองคก์ารซึงสังเกตเห็น
ไดง่้าย แต่บางครังยากทีจะแปลความหมายทีแฝงอยู ่

กลยทุธ์ เป้าหมาย ปรัชญาขององคก์ร ตอบคาํถามวา่ 
อะไรควร อะไรไม่ควร  

ความเชือทีคนยอมรับแลว้วา่ถูกตอ้งและไม่ตระหนกัถึงบ่อเกิดของ
ค่านิยมและการกระทาํ 
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  3. ขอสมมติพ้ืนฐาน (Basic assumptions) ขอสมมติพ้ืนฐาน หมายถึง คานิยม ความเชื่อ
ที่สมาชิกองคการสวนใหญหรือทั้งหมดไดนํามาปฏิบัติเปนเวลาชานาน จนเปนท่ียอมรับรวมกันวา
สามารถแกไขปญหาใหกับองคการได เมื่อผานกาลเวลาแหงการทําสอบแลว วิธีการแกปญหาดังกลาว
จะกลายเปนเรื่องปกติวิสัยที่สมาชิกองคการสมารถกระทําไดโดยอัตโนมัติขอสมมติพ้ืนฐานตามเห็นของ
ชายน(Schein) มีลักษณะเปนนามธรรมที่มองไมเห็นและสมาชิกองคการไมตระหนักถึงการดํารงอยู
ของมัน และเนื่องจากวัฒนธรรมองคการในระดับนี้ผานกาลเวลาแหงการทดสอบจนเปนที่ยอมรับ
รวมกันจากสมาชิกองคการวาชวยแกปญหาในหนวยไดและฝงอยูในสวนลึกของจิตใจคนในองคการ86 
 ประเภทของวัฒนธรรมองคการ  
  ชาย(Schein) แบงวัฒนธรรมองคการ ออกเปน 2 แบบ 
   1)  วัฒนธรรมแข็ง(Strong culture) หมายถึง วัฒนธรรมองคการท่ีไดรับการยกยอง
อยางกวางขวางจากสมาชิกองคการ เปนวัฒนธรรมท่ีสมาชิกองคการยึดถือคานิยมหลักขององคการ
อยางเครงครัด และเปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะชัดเจน เปนที่เขาใจกันวาอะไร เรามักพบเห็นตัวอยาง
องคการท่ีมีวัฒนธรรมแข็งไดจากบริษัทตางๆของญี่ปุน องคการศาสนา เปนตน 
   2)  วัฒนธรรมออน(Weak culture) หมายถึง วัฒนธรรมองคการท่ีสมาชิกองคการ
ไมไดยึดถือคานิยมหลักขององคการอยางเครงครัดและอยางกวางขวาง และไมสามารถแยกแยะไดวา
อะไรสําคัญกวาอะไร ตัวอยางองคการท่ีมีวัฒนธรรมออนไดแก องคการท่ีมีอายุนอยหรือองคการท่ีมี
สมาชิกเขาออกตลอดเวลา ในองคการประเภทน้ี สมาชิกองคการยังไมมีประสบการณเพียงพอที่จะมา
สรางความเขาใจรวมกันในเรื่องตางๆขององคการได 
  ชายน ไดระบุวา วัฒนธรรมองคการเปนบอเกิดของเอกลักษณและความเขมแข็งของ
องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการเกิดใหมและกําลังเจริญเติบโตโดยสรุป วัฒนธรรมองคการสามารถ
ดูไดจากคานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมทําหนาที่เปนตัวกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหกับสมาชิกและ
ทําหนาที่จัดระเบียบในองคการ โดยคานิยมและความเช่ือจะแสดงใหปรากฏในที่ตางๆ เชน พิธีกรรม 
ประเพณี โครงสรางองคการ87 
 จากแนวคิดเรื่องทักษะทางการบริหารและวัฒนธรรมองคกรซ่ึงไดมีนักวิชาการหลายทานไดให
ความเห็นไวอยางหลากหลาย เห็นไดวาผูบริหารองคการเปนเพียงสัญลักษณขององคกรท่ีมีสวนชวย
การในผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมขึ้นในองคกร ซึ่งองคกรที่มีวัฒนธรรมที่มีความเขมแข็ง วัฒนธรรม
องคกรมีความเดนชัด จะมีผลดีตอองคกรซึ่งทําใหองคกรประสบความสําเร็จได 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 86 Edgar H. Schein, Organization Culture and Leadership (San Francisco 
California : Jossey - Bass, 1992), 17-20. 
 87 Ibid. 
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โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9     หนวยงานที่มีภารกิจใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) ใน
จังหวัดนครปฐมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 29 โรงเรียน 
ประกอบดวย  โรงเรียนในอําเภอเมือง จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย , โรงเรียน
ราชินีบูรณะ, โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 , โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา , โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม , 
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม , โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม , โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย   
โรงเรียนในอําเภอกําแพงแสน จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา , โรงเรียนมัธยม
ฐานบินกําแพงแสน , โรงเรียนศาลาตึกวิทยา โรงเรียนในอําเภอดอนตูม จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนคงทองวิทยา , โรงเรียนบานหลวงวิทยาโรงเรียนในอําเภอนครชัยศรี  จํานวน 6 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ , โรงเรียนภัทรญาณวิทยา , โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย , โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา , โรงเรียนแหลมบัววิทยา , โรงเรียนเพ่ิมวิทยา  โรงเรียนใน
อําเภอบางเลน  จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบางเลนวิทยา , โรงเรียนบางหลวงวิทยา , โรงเรียน
สถาพรวิทยา , โรงเรียนบัวปากทาวิทยา โรงเรียนในอําเภอสามพราน  จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนสามพรานวิทยา , โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย , โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา , โรงเรียนปรีดาราม
วิทยาคม โรงเรียนในอําเภอพุทธมณฑล  จํานวน 2โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ , 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเร่ืองทักษะการบริหารกับวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดสํารวจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศแลว พบวามีงานวิจัยท่ีกลาวถึง ทักษะการบริหาร
หลายเร่ืองดวยกันแตเปนการศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนๆ ในขณะเดียวกัน พบงานวิจัยที่กลาวถึง วัฒนธรรม
องคกรเพียงแตไมไดกลาวถึงตัวแปรที่ศึกษาโดยตรง อยางไรก็ดี งานวิจัยเหลานี้ก็มีประโยชนและมี
ความเกี่ยวของกับเรื่องท่ีศึกษาครั้งนี้เปนอยางมาก  ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดดังนี้ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 สุรัตน  สุทธิชัชวาล  ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาการใชทักษะการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของเดรคและโรวของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
ผลการวิจัยสรุปไดวา  1) การใชทักษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรวของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ทักษะทางดานความรูความเขาใจ ทักษะดานความคิดรวบยอด 
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะทางดานการเปนผูนําทางการศึกษาและการสอน และทักษะทางดาน
เทคนิค  2) การเปรียบเทียบการใชทักษะบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรวของผูบริหาร
โรงเรียน เมื่อพิจารณาจําแนกตามประสบการณในการทํางานของครูผูสอนพบวา  การใชทักษะการ
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บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรวโดยรวมและรายดาน ทักษะทางดานความรูความ
เขาใจ ทักษะทางดานเทคนิค ทักษะทางดานการเปนผูนําทางการศึกษาและ การสอน และทักษะ
ทางดานมนุษยสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3) การเปรียบเทียบการใช
ทักษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรวของผูบริหารโรงเรียน เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามวุฒิการศึกษาของครูผูสอน พบวา การใชทักษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและ
โรวโดยรวมและรายดาน ทักษะทางดานความรูความเขาใจ ทักษะทางดานการศึกษาและการสอนและ
ทักษะทางดานความคิดรวบยอดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความ
แตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe test) พบวา การใชทักษะทางดานการบริหารสถานศึกษา
โดยรวม และรายดานทักษะทางดานการเปนผูนําทางการศึกษาและการสอน และทักษะทางดาน
ความคิดรวบยอด แตกตางกันตามครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับครูผูสอนที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) การเปรียบเทียบการใชทักษะกา ร
บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรว ของผูบริหารโรงเรียน เมื่อพิจารณาจําแนกตาม
แนวคิดของเดรคและโรวโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน88 
 ธัญญะ   มั่นคง  ศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนกับระดับ
มาตรฐานการเรียนการสอนของครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม พบวาระดับองคประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอยูใน
ระดับมากท้ัง  10 ดาน และเปนความสัมพันธในเชิงบวก  โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ 
ความมุงประสงคของโรงเรียน การมอบอํานาจ การยอมรับ ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ความ
หลากหลายของบุคลากร ความซื่อสัตย การตัดสินใจ ความไววางใจ ความมีคุณภาพ และความเอ้ือ
อาทร ตามลําดับ89 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
88 สุรัตน  สุทธิชัชวาล, “การศึกษาการใชทักษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรค

และโรของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ ในพระบรมราชูปถัมภ,2546), 101-103. 
 89 ธัญญะ   มั่นคง , “ความสัมพันธระหวางองคประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนกับระดับ
มาตรฐานการเรียนการสอนของครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2546), ง. 
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 มานิตย  คณะวาป ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
ความเห็นของผูบริหารและครูผูสอนอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ทักษะดานมโน
ภาพ  ทักษะดานมนุษย และทักษะดานเทคนิค90 
 อวยพร  รัตนไพฑูรย ศึกษาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา 
ทักษะการบริหารในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งความเห็นของผูบริหารโรงเรียนและ
หัวหนางานเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยผูบริหารมีความคิดเห็นวาผูชวยผูบริหารมีทักษะการบริหารอยูในระดับมาก สวนหัวหนางานมี
ความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง91 
 พรรณี  ใจเพ่ิม ศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ทักษะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ทักษะดานมนุษย ทักษะ
ทักษะดานเทคนิค และ ดานมโนภาพ 92 
 สุทิน  พลเย่ียม ศึกษา ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารงานของเจาหนาที่บริหารงาน
สาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด พบวา เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุขมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการ
บริหารงานทั้ง ทักษะเชิงมโนคติ ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธและทักษะเชิงเทคนิคอยูในระดับมาก 
กลาวคือ ผูบริหารตองมีความรูเกี่ยวกับหนวยงานที่ตนปฏิบัติและรูวาหนวยงานตางมีความสัมพันธกัน
อยางไร  ผูบริหารตองเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามความถนัด ตาม
ความสามารถในทุกๆดาน มีการพบปะสังสรรคกันนอกเวลาทํางาน เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคลากรในระดับตางๆในหนวยงาน ผูบริหารตองมีการใชคําพูดถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ
และสถานการณของผูฟง และมีการอานแปลนการกอสรางสํานักงาน บานพักไดอยางเขาใจ โดย
สามารถควบคุมและปฏิบัติงานได93 
  

                                                           
 90 มานิตย  คณะวาป, “ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 3” (รายงานการศึกษาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546), ง. 
 91 อวยพร  รัตนไพฑูรย, “ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา” 
(ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546), ง. 
 92 พรรณี  ใจเพิ่ม, “ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546), ง. 
 93 สุทิน  พลเย่ียม, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของเจาหนาที่บริหารงาน
สาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด” (วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), ง. 
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 จิรภัทร  ศิริพรรณาภรณ ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา โดย
ภาพรวมผูบริหารโรงเรียนมีทักษะในการบริหารอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปนอย คือ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานเทคนิค และทักษะดานมโนภาพ94 
 วนิดา พรวิรุฬห ไดศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความแตกตางดานวัฒนธรรมองคกรระหวาง
บริษัทญี่ปุนกับบริษัทอเมริกันในประเทศไทย โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูบริหารชาวญี่ปุน
และอเมริกัน และพนักงานชาวไทยของบริษัทญี่ปุนกับบริษัทอเมริกันในประเทศไทย พบวาบริษัทญี่ปุน
กับบริษัทอเมริกันมีลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมท่ีแตกตางกันในลักษณะความเปนเพศ ลักษณะความเปน
ปจเจกบุคคล ลักษณะเนนความมีมนุษยธรรม ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ลักษณะ
ความสําเร็จ ลักษณะเนนอนาคต และลักษณะความเปนสวนรวม แตมีลักษณะการใชอํานาจไม
แตกตางกันในภาพรวม แตแตกตางกันในรายดาน95 
 บุญชัย  ชวงชัย  ศึกษาทักษะการบริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา ทักษะการ
บริหารที่สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะการบริหารท้ังในภาพรวมและการวิเคราะหรายดานอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ทักษะดานการศึกษาและการสอน ทักษะดานมนุษย ทักษะ
ดานมโนภาพ ทักษะดานความรูความคิด และทักษะดานเทคนิค ทักษะการบริหารท่ีสงผลตอการ
ประกันคุณภาพภายในในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน คือ ทักษะดานมโนภาพ สงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมและราย
ขั้นตอน คือ ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และการ
รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน96 
  
 
 
 
 

                                                           
 94 จิรภัทร  ศิริพรรณาภรณ, “ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนข
องขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 2546), ง. 
 95 วนิดา พรวิรุฬห, “การเปรียบเทียบความแตกตางดานวัฒนธรรมองคกรระหวางบริษัทญี่ปุน
กับบริษัทอเมริกันในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา  
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547), (1). 
 96 บุญชัย  ชวงชัย, “ทักษะการบริหารท่ีสงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), ง.  
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 สัมพันธ  ทรัพยแดง  ศึกษา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดนภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต 
ลําดับจากไปนอย คือ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานผูนํา ทักษะดานมโนภาพ ทักษะดานเทคนิค แนว
ทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2 คือ ตองการใหวิจัยการใชคนใหเหมาะสมกับงาน การวางแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี แรงจูงใจ 
การมอบหมายงาน การรับฟงและเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การเปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง การประสานงาน และผูนําและผูตามเพ่ือสรางสรรค97 
 จรูญ แสนพันตรี ศึกษาบทบาทผูบริหารในการสงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่ โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษากระบ่ี จํานวน 227 คน พบวา ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริม
วัฒนธรรมโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษากระบ่ีในองคประกอบวัฒนธรรม
โรงเรียน 10 ดาน มีการสงเสริมอยูในระดับมากท่ีสุด 6 ดาน คือ การมอบอํานาจ ความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของโรงเรียน ความไววางใจ การยอมรับ ความเอ้ืออาทร และความซื่อสัตยสุจริต มีองคประกอบที่
มีการสงเสริมอยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ความมุงประสงคของโรงเรียน การตัดสินใจ ความมีคุณภาพ 
และความหลากหลายของบุคลากร98 
 เจริญ   วองประชานุกูล  ศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับความผูกพันตอ
โรงเรียนของครูในโรงเรียนคาทอลิก เขตสังฆมณฑลราชบุรี พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนกับความผูกพัน
ตอโรงเรียนของครูในโรงเรียนคาทอลิก เขตสังฆมณฑลราชบุรีอยูในระดับมาก ครูที่มีเพศและ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีระยะเวลากอต้ังแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนกับ
ความผูกพันตอโรงเรียนไมแตกตางกัน  สวนครูที่มีอายุและประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีวาม
ผูกพันตอโรงเรียนแตกตางกันแตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนไมแตกตางกัน วัฒนธรรม
โรงเรียนคาทอลิกเขตสังฆมณฑลราชบุรีตามความคิดเห็นของครูมีความสัมพันธกับความผูกพันกับ
โรงเรียนโดยมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง99 
  
 

                                                           
 97 สัมพันธ  ทรัพยแดง, “ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), ง. 
 98 จรูญ แสนพันตรี, “บทบาทผูบริหารในการสงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษากระบ่ี” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548), ง. 
 99 เจริญ   วองประชานุกูล , “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับความผูกพันตอ
โรงเรียนของครูในโรงเรียนคาทอลิก เขตสังฆมณฑลราชบุรี” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548), ง. 
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 ธีระยุทธ  ศรีปยะรัตนกุล  ศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 
3 พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ชัดเจนอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน   
โดยเฉพาะเร่ืองของความหลากหลายของบุคลากร ความซื่อสัตยสุจริต และความมีคุณภาพ100 
 ปรีชา   นอยพวง  ศึกษาวัฒนธรรมสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี พบวา วัฒนธรรมสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบุรี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรีโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และวัฒนธรรม
สถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี คือ 
ดานเปาประสงคของสถานศึกษา ดานความซื่อสัตยสุจริต และดานความหลากหลายของบุคลากร101 
 พิสิฐ   พูลสวัสดิ์  ศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2  พบวาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาสวนใหญเปน
แบบเครือญาติ รองลงมาเปนแบบลําดับขั้น เมื่อพิจารณารายดาน มิติดานการบริหารบุคลากรอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  สําหรับสถานศึกษาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรแบบลําดับขั้น พบวามิติดานยุทธวิธีที่ใชอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ในวัฒนธรรมแบบเครือญาติความผูกพันดานบรรทัดฐานอยูในระดับสูงสุด และ
สถานศึกษาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรแบบลําดับขั้น ความผูกพันดานบรรทัดฐานอยูในระดับสูงสุด  และ
วัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2  มีความสัมพันธกัน102 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 100 ธีระยุทธ  ศรีปยะรัตนกุล, “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
3” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม, 2548), ง. 
 101 ปรีชา   นอยพวง, “วัฒนธรรมสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), ง. 
 102 พิสิฐ   พูลสวัสดิ์, “วัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), ง. 
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 พระมหากานต  ชาวดร ศึกษาทักษะของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา ทักษะของผูบริหารท่ีสงผลตอ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครในภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทักษะของผูบริหารสงผล
ตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01103 
 นิภารัตน   ปอสีลา  ศึกษาวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  ดานวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดานอยู ในระดับมาก  ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05104 
 วินัย   ธรรมเกื้อกูล ศึกษาเร่ือง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบวา ทักษะการ
บริหารของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทกัษะดานมโนภาพและดานเทคนิค105 
 พิสิฐ พูลสวัสดิ์ ศึกษาวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาสวนใหญเปน
แบบเครือญาติ รองลงมาเปนแบบลําดับขั้น เมื่อพิจารณารายดาน มิติดานการบริหารบุคลากรอยูใน
ระดับมากที่สุด สําหรับสถานศึกษาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรแบบลําดับขั้น พบวามิติดานยุทธวิธีที่ใชอยูใน
ระดับมากที่สุด ในวัฒนธรรมองคกรแบบเครือญาติความผูกพันดานบรรทัดฐานอยูในระดับสูงสุดและ
วัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2 มีความสัมพันธกัน106 

                                                           
 103 พระมหากานต  ชาวดร, “ทักษะของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), ง. 
 104 นิภารัตน   ปอสีลา, “วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), ง. 
 105 วินัย   ธรรมเกื้อกูล, “ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), ง. 
 106 พิสิฐ พูลสวัสดิ์, “วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), ง. 



63 

 สุนาถ  โกไศยกานนท  ศึกษาวัฒนธรรมองคการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา
วัฒนธรรมองคการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยก
พิจารณาในแตละดานพบวาวัฒนธรรมแบบสรางสรรคอยูระดับมาก  วัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรับอยู
ในระดับมาก  วัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรุกอยูในระดับปานกลาง  ความคิดเห็นของขาราชการแตละ
สังกัดเดิมที่มีตอวัฒนธรรมองคการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครมีความแตกตางกันเฉพาะ
ในรายดาน คือ ดานการมุงพัฒนาบุคลากรดานการหลีกเลี่ยงและดานการมุงความถูกตองสมบูรณแต
ในภาพรวมไมแตกตางกัน107 
 ณัฐา  โรจนวิภาค ศึกษา การใชทักษะการบริหารงานแบบเจาของกิจการของผูบริหารท่ีสงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี พบวา การใชทักษะการ
บริหารงานบุคคลและทักษะการบริหารงานการเงินและการบัญชีในการบริหารงานแบบเจาของกิจการ
ของผูบริหารสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานีโดย
ภาพรวม ทักษะการบริหารงานบุคคลสงผลตอดานเงินเดือน ดานการเลื่อนตําแหนง ดานการยอมรับ
นับถือ ดานผลประโยชนเกื้อกูล สภาพการทํางาน108 
 สุนาถ  โกไศยกานนท ศึกษาวัฒนธรรมองคการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพบวา วัฒนธรรม
องคการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือแยกพิจารณาใน
แตละดานพบวา วัฒนธรรมแบบสรางสรรคอยูในระดับมาก วัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรุกอยูในระดับ
ปานกลาง ความคิดเห็นของขาราชการแตละสังกัดเดิมที่มีตอวัฒนธรรมองคการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมุทรสาครมีความแตกตางกันเฉพาะในรายดาน คือดานการมุงพัฒนาบุคลากรดานการ
หลีกเลี่ยงและดานการมุงความถูกตองสมบูรณแตในภาพรวมไมแตกตางกัน109 
 โสภา  ตุมทาชาง  ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพของระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไป
นอย คือ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานมโนภาพ ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานศึกษาและการ
สอน และทักษะดานเทคนิค และพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอคุณภาพของระบบ

                                                           
 107 สุนาถ  โกไศยกานนท , “วัฒนธรรมองคการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” (ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2549), ง. 
 108 ณัฐา  โรจนวิภาค, “การใชทักษะการบริหารงานแบบเจาของกิจการของผูบริหารท่ีสงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี” (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), ง. 
 109 สุนาถ สุโกไศยกานนท, “วัฒนธรรมองคการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” (ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2549), ง. 
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สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดาน  ทักษะดานความรูความคิด
สงผลตอการพัฒนาระบบสารสนเทศ110 
 พัชรา  อุดมผล  ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 พบวา ทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียนจากคามัชฌิมเลข
คณิต มากไปนอย คือ ทักษะการต้ังเปาหมาย ทักษะการติดตอส่ือสาร ทักษะดานภาวะผูนํา ทักษะการ
ประเมินผลและการใหรางวัล ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวก
กับภาพรวมการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และทักษะการบริหารมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การ
วัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูทางวิชาการแก
ชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนที่จัดการศึกษา 
การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
และพบวาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01111 
 นันทิยา  นอยจันทร   ศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา พบวา
วัฒนธรรมองคกรของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 12 องคประกอบ คือ การกําหนดทิศทางของ
องคกร การมีสวนรวมในองคกร การพัฒนาสูความเปนเลิศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การทํางานเปน
ทีม การะสิทธิภาพการดําเนินงาน มาตรฐานการดําเนินงาน การมอบหมายงาน การติดตามและ
ประเมินผล วิสัยทัศน การสนับสนุนทางการจัดการ และการบริหารจัดการองคกร112 
  
 
 
 

                                                           
 110 โสภา  ตุมทาชาง  , “ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพของระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), ง. 
 111 พัชรา  อุดมผล, “ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1” วิทยานิพนธครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2550), ง. 
 112 นันทิยา  นอยจันทร, “วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา” 
(ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550), ง. 
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 วนันดา  หมวดเอียด ทําการศึกษาเร่ือง รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครนายก กลุมตัวอยางคือ ครูระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 523 คน พบวาตัวแปรเชิง
สาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงที่สุดคือการเสริมพลังเชิ งจิตวิทยา 
รองลงมาคือการเสริมพลังเชิงโครงสราง และความพึงพอใจในงาน เสนทางอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางออมของโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ
ไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจากการเสริมพลังเชิงจิตวิทยา รองลงมาคือการเสริมพลังเชิงโครงสรางและ
ความความพึงพอใจในงาน โดยตัวแปรท้ัง 3 ตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคการไดรอยละ 44113 
 จําลอง  วารี ศึกษาเร่ือง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนใน
อําเภอสนามชัยเขต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก หากจําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ114 
 นิพนธ  อนันตชาติ ศึกษาเร่ืองทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ขาราชการครูในอําเภอเมืองชลบุรี สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวาทักษะการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูในอําเภอเมืองชลบุรี สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ทักษะดานเทคนิควิธี ทักษะ
ดานความคิดรวบยอด และ ทักษะดานมนุษย115 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 113 วนันดา หมวดเอียด, “รูปแบบโครงสรางเชิงสาเหตุขององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก”
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 92. 
 114 จําลอง  วารี, “ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”   (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), ง. 
 115 นิพนธ  อนันตชาติ , “ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ขาราชการครูในอําเภอเมืองชลบุรี สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1”  (วิทยานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), ง. 
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 กัญญาณัฐ   บุญพวง  ศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูปของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2  พบวา วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียง
ตามคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปนอย ดังนี้ การยอมรับ ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร ความเอ้ือ
อาทร การมอบอํานาจ ความมีคุณภาพ ความซ่ือสัตยสุจริต ความมุงประสงคขององคกร ความ
หลากหลายของบุคลากร ความไววางใจ และดานการตัดสินใจ ซึ่งวัฒนธรรมองคกรโดยภาพรวมสงผล
ตอการจัดการความรูปของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา วัฒนธรรมดานความหลากหลายของบุคลากรและด านความมุงประสงค
ของสถานศึกษาสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี 
เขต 2  โดยภาพรวม116 
 วิโรจน  ยี่ขอ ศึกษา การบริหารงานท่ีสงผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3  พบวา ทักษะการบริหารงานที่สงผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ทักษะดานความคิดรวบยอด  ทักษะดานมนุษยและทักษะดานเทคนิคมี
คามัชฌิมเลขคณิต เทากัน ตัวแปรท่ีมีอํานาจพยากรณประสิทธิผลของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3  โดยรวมไดดีที่สุด คือ ทักษะดานเทคนิค รองลงมา คือ ทักษะดานมนุษย
และทักษะดานความคิดรอบยอด117 
 นุชา   สระสม ศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการ
แบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก  วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเปนแบบสรางสรรคอยูในระดับมาก  และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมี
องคประกอบดานการกระตุนทางปญญา การสรางแรงบันดาลใจ และความคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล อยางมีนัยสําคัญที่ .05118 
  
 

                                                           
 116 กัญญาณัฐ   บุญพวง, “วัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูปของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), ง. 
 117 วิโรจน  ยี่ขอ, “ทักษะการบริหารงานท่ีสงผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร, 2551), ง. 
 118 นุชา   สระสม, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ
แบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง. 
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 ฉันทนา  ภุมมา ศึกษา ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการวางแผนอาคารสถานท่ีใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2  พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   
วางแผนอาคารสถานที่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และ ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอการวางแผนอาคารสถานท่ีใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2119 
 กัลยกร  หอมเพชร ศึกษา ทักษะการบริหารกับผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนผูนํา
การเปล่ียนแปลง พบวา ทักษะการบริหารกับผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   ผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   ทักษะการบริหารมีความสัมพันธกับผล
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01120 
 ณัฐศักดิ์  จันทรผล ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เนนการกระจายอํานาจ  พบวา สภาพความตองการในการพัฒนาการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีเนนการกระจายอํานาจสูงกวาสภาพการปฏิบัติจริง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01121 
 เสวียน เสนงาม ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผล
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก อันเนื่องมาจาก
บุคลากรของโรงเรียนมีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีแนวคิดและเปาหมายในการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกันและโรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหกับบุคลากรไดเขาใจ เห็นความสําคัญของความมุง
ประสงคของโรงเรียนและการอยูรวมกันของบุคลากรในโรงเรียนตองมีกฎระเบียบ กติกาการอยู
รวมกัน122 
 
                                                           
 119 ฉันทนา  ภุมมา, “ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการวางแผนอาคารสถานท่ีใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2” (ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง. 
 120 กัลยกร  หอมเพชร, “ ทักษะการบริหารกับผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง. 
 121 ณัฐศักดิ์  จันทรผล, “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เนนการกระจายอํานาจ” (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสยาม, 2552), ง. 
 122 เสวียน เสนงาม, “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2552), 147. 
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 สุภาพร  บุญมาก ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสัมพันธกับมาตรฐานดานการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  พบวาทักษะ
การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปนอย คือ ทักษะดานมนุษย ทักษะดาน
เทคนิค และทักษะดานมโนภาพ   มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   ทักษะ
การบริหารของผูบริหารกับมาตรฐานดานการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธทางบวก123 
 ปรีชา  กันธิยะ  ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีสวนรวมในการสอน
ศีลธรรม  พบวา  การบริหารโรงเรียนที่พระมีสวนรวมในการสอนศีลธรรม ประกอบดวย คุณธรรมนํา
ความรู สรางทักษะอาชีพ พัฒนาสังคม วิสัยทัศน คือเสริมสรางคุณธรรม ความรู พัฒนามาตรฐาน
อาชีพ อนุรักษสืบทอด ศาสนพิธี พัฒนาคนดีมีคุณธรรมและความสมานฉันทใหสังคมเปนสุขตามคํา
สอนทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง124 
 สุภาณี  กิมกัว ไดศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตามความคิดเห็น
ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 
ทักษะดานความคิดรวบยอดและทักษะดานเทคนิค  ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบทักษะการ
บริหารตามความเห็นครูผูสอนจําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05  แตตามความเห็นครูผูสอนจําแนกตามประสบการณทํางาน และจํานกตามวุฒิ 
การศึกษา โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ125 
  
 
 
 
                                                           
 123สุภาพร  บุญมาก, “ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสัมพันธกับมาตรฐานดานการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2”  (ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2552), ง. 
 124 ปรีชา  กันธิยะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีสวนรวมในการสอน
ศีลธรรม”   (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สยาม, 2552), ง. 
 125 สุภาณี  กิมกัว, “การศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1” (วิทยานิพนธคุรุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2553), ง. 
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 จุฬาลักษณ   เกษมสันตกุศล  ศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด(มหาชน) จังหวัดนครปฐม พบวา วัฒนธรรมองคกรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จังหวัด
นครปฐม ที่ปฏิบัติกันอยูกอนแลว คือ การมีสวนรวมในการทํางาน การยึดมั่นในคุณภาพ การวางแผน
การทํางานและตัวชี้วัด การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การบริการเปนเลิศ การมีวิสัยทัศน
รวมกัน การถายทอดแลกเปล่ียนประสบการณในการทํางาน ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ การทํางาน
เปนทีม ความคิดสรางสรรค ความสําคัญกับลูกคา แนวทางเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จังหวัดนครปฐม จะเกิดขึ้นจากปจจัยภายในธนาคารเอง ไดแก ผูบริหาร
ธนาคารที่มีศักยภาพ พนักงานที่มีศักยภาพภายในองคกร การบริหารงานภายในองคกร การเรียนรู
และการเปดรับวัฒนธรรมองคกร และการเสริมแรงพฤติกรรม การผสมผสานแนวทางในการพัฒนาจะ
ทําใหเกิดวัฒนธรรมองคการท่ีแข็งแกรง นํามาสูความเปนผูนําในการแขงขันในธุรกิจ126 
 วรวุฒิ   กิจสิริวิศาล  ศึกษาวัฒนธรรมองคการที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟาของโครงการ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย  พบวา องคกรออกแบบรถไฟฟาของโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน
สวนตอขยายมีลักษณะวัฒนธรรมแบบ Hierarchy Culture อันเกิดจากอิทธิพลของเจาของโครงการ
คือ รฟม.สงผลใหองคกรเปนองคกรที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากหลายบริษัทที่มีความเปนทางการ มี
ระเบียบข้ันตอน โครงสรางในการแบงแผนกในการปฏิบัติงานและลําดับขั้นการสั่งงานท่ีชัดเจน  โดย
ลักษณะของวัฒนธรรมที่เขากับ รฟม.นั้น เพียงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโครงการตามสัญญาของ
โครงการ เนื่องมาจากกลุมตองการความพึงพอใจจาก รฟม. เพ่ือเปาหมายของกลุมที่หวังผลในระยะ
ยาวในการไดเปนที่ปรึกษาออกแบบโครงการรถไฟฟาสายอื่นๆที่จะเกิดในอนาคต127 
 ปาริชาติ  กมลยะบุตร ศึกษา ทักษะการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษาที่สงผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถิ่นที่ 1 พบวา ทักษะการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก   ทักษะการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษา ดานมโนภาพ ดาน
ความรูความคิด และดานมนุษย สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานครู
เทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม128 
                                                           
 126 จุฬาลักษณ   เกษมสันตกุศล, , “แนวทางเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จังหวัดนครปฐม” (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 
 127 วรวุฒิ   กิจสิริวิศาล, “วัฒนธรรมองคการท่ีปรึกษาออกแบบรถไฟฟาของโครงการรถไฟฟา
สายสีน้ําเงินสวนตอขยาย” (ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโครงการ
กอสราง  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 
 128 ปาริชาติ  กมลยะบุตร, “ทักษะการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษาที่สงผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถิ่นที่ 1” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 
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 ประคอง แสนจําหนาย , สุรางค  เมรานนท และ อนงค  อนันตริยเวช  ศึกษา ทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี พบวา 
ผูบริหารมีทักษะการบริหารโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ผูบริหารท่ีมีประสบการณ
ตางกัน มีทักษะการบริหารงานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน  
ผูบริหารที่ทํางานอยูเขตพ้ืนที่ตางกัน โดยภาพรวมมีทักษะการบริหารงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเทคนิคและดานมนุษยสัมพันธ ผูบริหารมีทักษะการ
บรหิารงานไมแตกตางกัน129 
 สมศักดิ์ จินดาไทย ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารโร
เรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเก็บขอมูลจากครูผูสอนพบวาใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 248 คน พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับการ
บริหารโรเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารโรเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก ทักษะดานมนุษยสัมพันธและทักษะดานเทคนิคมีสัมประสิทธิ์ใน
การทํานายคิดเปนรอยละ 56.80 สวนทักษะดานความคิดรวบยอดไมสงผลการบริหารโรเรียนเปนฐาน
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ130 
 มานพ  โคตรโสภา ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียน :กรณีศึกษาโรงเรียนชุมแพศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5  พบวา โรงเรียนชุมแพศึกษามีกระบวนการบริหาร
จัดการแบบกระจายอํานาจและการมีสวนรวม บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน วัฒนธรรม
โรงเรียนของโรงเรียนชุมแพศึกษาที่เปนแบบแผนทางวัฒนธรรมที่เขมแข็งและสงผลตอคุณภาพการจัด
การศึกษา ซึ่งเปนผลสะทอนจากพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติของบุคคล กลุมบุคคลและผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษามีองคประกอบท่ีเปนจุดเดนและสําคัญซึ่งประกอบดวย เปาหมายของ
โรงเรียน ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน การยอมรับนับถือ การรวมคิดรวมทํา และความมี
คุณภาพ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งในโรงเรียน และสงผลตอคุณภาพและ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษามาอยางตอเนื่อง131 

                                                           
 129 ประคอง แสนจําหนาย , สุรางค  เมรานนท และ อนงค  อนันตริยเวช, “ทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ”  
(วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 2553), ง. 
 130 สมศักดิ์ จินดาไทย, “ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารโร
เรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2553), ง. 
 131 มานพ  โคตรโสภา, “วัฒนธรรมโรงเรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนชุมแพศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5” (การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากา
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553), ก. 
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 สมจินตนา คุมภัย ศึกษาการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
องคการ:กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดยการสอบถามพนักงานในรัฐวิสาหกิจที่เปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 849 คน พบวา รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองคการเชิงประสิทธิผล
มากกวารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลางบางวัฒนธรรม ไดแก 1)ใหความสําคัญแกภาวะผูนํา 2)จัด
องคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม และ 3)มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  และพบวา 
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงและปานกลาง มีวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลทุกลักษณะมากกวา
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลต่ํา ประกอบดวย 1)มุงผลสําเร็จ 2)มุงเนนลูกคา 3)สรางนวัตกรรม 4)ให
ความสําคัญแกภาวะผูนํา 5)จัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม 6)ทํางานเปนทีม 7)จัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8)ลดการควบคุม 9)มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบตอ
สังคม และ 10)มีการจัดการทรัพยากรมนุษย132 
 ดวงดาว  บุญกอง ศึกษา วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร พบวา ระดับ
ความสําคัญของวัฒนธรรมโรงเรียนของครูในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายดาน เรียงจากมากไปนอย ไดแก ดาน
ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ดานความหลากหลายของบุคลากร และดานการตัดสินใจ  
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานครอยู ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายดาน วัฒนธรรมโรงเรียนทุกดานมี
ความสัมพันธทางดานบวกกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .01133 
 รัชพร สระสม ศึกษาการวิเคราะหเปรียบเทียบการสงผลคุณลักษณะของผูบริหารกับ
วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 
205 โรงเรียน ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารและครู จํานวน 820 คน พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด คือ 
ดานลักษณะทางกายและดานสติปญญา และอยูในระดับมาก คือ ดานลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ดาน
บุคลิกภาพ ดานภูมิหลังทางสังคมและดานลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรมโรงเ รียน  สังกัด
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการจัดทํา
โครงสรางหลักสูตรและการจัดการองคการ ดานการไดรับยกยองในคุณภาพวิชาการ ดานการบริหาร
อาคารสถานท่ีและการตัดสินใจระดับโรงเรียนดวยหลักประชาธิปไตย ดานการมีเปาหมายและมี
ความหวังที่ชัดเจน ดานการจัดการเวลาเรียนใหมากที่สุด ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการไดรับความ
                                                           
 132 สมจินตนา คุมภัย, .การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ:
กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย” (ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2553), ง. 
 133 ดวงดาว  บุญกอง, “วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร” (ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553), ก-ข. 
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สนับสนุนจากองคกรทองถิ่น ดานภาวะผูนํา ดานความรวมมือในการวางแผนและความสัมพันธในหมู
คณะ  ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน ดานความเปนระเบียบและความมีวินัย ดานการมีสวน
รวมและการสนับสนุนของผูปกครอง และดานความมีเสถียรภาพของบุคลากร   คุณลักษณะของ
ผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ไดแก ดานคุณลักษณะของผูบริหารในภาพรวม ดานลักษณะทางสังคม ดานลักษณะ
ที่เก่ียวกับงาน และดานลักษณะทางกาย134 
 อุราภรณ คูนาเอก ศึกษา ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการนิเทศในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยใชโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรีเปนหนวยวิเคราะห ผูใหขอมูลประกอบดวย ผู อํานวยการโรงเรียน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน จํานวน 10 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 440 คน พบวา ทักษะการ
บริหารของผูบริหารที่สงผลตอการนิเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 
1อยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปนอย ดังนี้ ทักษะดานมนุษย ทักษะดาน
มโนภาพ และทักษะดานเทคนิค การนิเทศในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1อยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปนอย ดังนี้ การสรางเสริมกําลังใจ
แกผูปฏิบัติงานนิเทศ การใหความรูกอนการดําเนินงานนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การดํา เนินการ
ปฏิบัติงานนิเทศ และการประเมินการนิเทศ135 
 สุวะนิต สุระสังข ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยกลุมตัวอยาง คือ 
ครูในจังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 327 คน พบวา 
วัฒนธรรมโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการยอมรับ ดานความ
หลากหลายของบุคลากร และดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน  ประสิทธิผลของโรงเรียนใน
จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
ดานความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และดานความสามารถในการแกปญหา
โรงเรียน และความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมความสัมพันธอยูในระดับสูงมาก136 
                                                           
 134 รัชพร สระสม, “การวิเคราะหเปรียบเทียบการสงผลคุณลักษณะของผูบริหารกับ
วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 
 135 อุราภรณ คูนาเอก, “ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการนิเทศในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 
 136 สุวะนิต สุระสังข, “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18” (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), ง. 
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 ภูริชัย  ชัยศร ศึกษาทักษะการบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยกลุมตัวอยางของการ
วิจัยคือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม จํานวน  27 โรง 
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ไดแก  ผูบริหาร จํานวน 3 คน และครูผูสอน จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 162  คนพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  มาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ ทักษะการบริหารของผูบริหารกับมาตรฐานดานผูบริหารตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01137 

สุภาวดี ลําเจียกมงคล ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุม
การศึกษาทองถิ่นที่ 1 จํานวน 30 โรงเรียนเปนกลุมตัวอยาง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครู จํานวน 180 คน พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  การบริหาร
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ
วัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1มีความสัมพันธ
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01138  
 สาคร วรวะไล ศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทางพัฒนาโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
จังหวัดสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กลุมประชากร ไดแก บุคลากร
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัดสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
จํานวน 82 คน พบวา สภาพที่เปนอยูของวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลางและสภาพ
ที่ควรจะเปนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ความแตกตางระหวางสภาพท่ีเปนอยูกับสภาพที่ควรจะ
เปนอยูในระดับมากและควรมีการพัฒนาที่สําคัญ 3 ดาน คือ ดานความหลากหลาย ดานความเอ้ือ
อาทรและดานวัตถุประสงคของโรงเรียน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ ดานความหลากหลาย โรงเรียน
ควรมีการชี้แจงมอบหมายงานตามหนาท่ี และการปฏิบัติงานแกบุคลากรใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถตามที่แตละคนถนัด สนับสนุนและกระตุนใหทุกฝายสรางสิ่งที่มีความแตกตาง แสดง
ความหลากหลายในแตละคนออกมาใหเต็มศักยภาพและเกิดผลงานที่เปนประโยชนตอตนและโรงเรียน 
และมีการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานและยอมรับในความแตกตาง ทั้งรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การใชสื่อการสอนหรือแมแตวิธีการสอนที่แตกตางกัน ดานความเอ้ืออาทร โรงเรียนควร
จัดสวัสดิการอยางเปนธรรมและท่ัวถึง ใหความเปนธรรมตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมใหบุคลากรได
                                                           
 137 ภูริชัย  ชัยศร, “ทักษะการบริหารท่ีสัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม” (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 
 138 สุภาวดี ลําเจียกมงคล, “วัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุม
การศึกษาทองถ่ินที่ 1” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 
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แสดงออกถึงการเขาใจซึ่งกันและกัน โดยการชวยเหลือเกื้อกูล มีการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใน
การทํางาน ใหความเปนกันเองทักทาย ดูแลเอาใจใสในสวัสดิการอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน สงเสริม
การสรางผลงานและการพัฒนาวิชาชีพของครู ดานวัตถุประสงคของโรงเรียน โรงเรียนควรมีการ
ประชุมปรึกษาหารือผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการกําหนดวัตถุประสงคของโรงเรียน รวมกันระดม
ความคิด แสดงความคิดเห็นรวมกัน มีการประชาสัมพันธแนวปฏิบัติรวมกันใหทราบทั่วถึงและรวดเร็ว 
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด139 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 มาราฟโน (Marafino) ไดศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบริหารขั้นพ้ืนฐานของศูนย
การประเมินเกี่ยวกับทักษะผูบริหาร NASSP ผลการวิจัยพบวา การวัดทักษะของผูบริหารตามลําดับ
คะแนน เปนไปตามสภาพการปฏิบัติงานที่ทําอยูจริง140 
 ราวนทรี (Rountree) ไดศึกษาเรื่อง มาตรฐานการประเมินคุณภาพของการทํางานของกลุม
ผูบริหารโรงเรียนในรัฐเวอรจิเนีย ผลการวิจัยพบวา ลักษณะที่เปนเกณฑมาตรฐานท่ีใชประเมินคุณภาพ
การทํางานของผูบริหารจะพิจารณาในเรื่องของการวางแผนประจําปของโรงเรียน  การกําหนด
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติงาน การกําหนดแนวการประสานงานระหวางบุคลากร   ในโรงเรียน การ
นิเทศภายใน กิจกรรมสัมพันธในโรงเรียน และการวิจัยครั้งนี้พบวา การกําหนดมาตรฐานเพ่ือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไมไดใหความสําคัญตองานธุรการและการเงิน และงานอาคารสถานท่ีเลย141 
 โอลิเวียร(Olivier) ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของครูและสถานศึกษาประถมศึกษาในสหรัฐ 
พบวา วัฒนธรรมการเอาใจใสดูแลอยางเห็นอกเห็นใจกันเปนตัวแปรที่มีอํานาจการทํานายสูงสุดตอ
ความผูกพันที่ครูจะตั้งใจอยูปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอไป ความเชื่อในการมีประสิทธิภาพรวมกันของ
ครู คือ ตัวแปรที่มีอํานาจทํานายสูงสุดของประสิทธิผลสถานศึกษา   และประสิทธิผลสถานศึกษา คือ 
ตัวแปรที่มีอํานาจทํานายสูงสุดในผลลัพธของนักเรียน(outcomes) ซึ่งเปนคุณภาพของผูจบการศึกษา
ในระยะยาว ที่นอกเหนือจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status) ของ
ผูเรียน142 
                                                           
 139 สาคร วรวะไล, “วัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทางพัฒนาโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัด
สระแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7” (งานนิพนธ การศึกษาหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), ง. 

140 J.A. Marafino, “ Perceived Administrative Skills of Elementary Principals as  
Measured by the NASSP Assessment Center Skill Dimensions”, Dissertation  
Abstracts International. 13 (February 1991):52–07 A. 
 141 J.E.Rontree, “The Evaluation Criteria and Procedures Employed to Assess 
the Performance of  Secondary Public School Principals in Virginia”, Dissertation 
Abstracts International, 43 (July 1983):37-A. 
 142 Dianne F. Olivier, Teacher Personal and School Culture Characteristics in 
Effecttive School : Toward a Model of Professional Learniing Communicate, 
accessed 10  December  2012, available from http://www.lib.umi.com/ 
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 เซง(Zheng)  ศึกษาเร่ืองผลกระทบของวัฒนธรรม โครงสราง และกลยุทธขององคกรที่มีตอ
ประสิทธิภาพการจัดการความรูและประสิทธิภาพขององคกร พบวา  โครงสราง และกลยุทธของ
องคกรมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการจัดการความรู กลยุทธเชิงองคกร มีผลกระทบเล็กนอย และ
โครงสรางเชิงองคกรมีผลกระทบในเชิงบวกนอยที่สุด ประสิทธิภาพในการจัดการความรูและวัฒนธรรม 
โครงสรางและกลยุทธเชิงองคกรมีผลกระทบปานกลางตอประสิทธิภาพขององคกร การศึกษาดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกันในเชิงปฏิบัติสําหรับฝายทรัพยากรมนุษยในการเชื่อมโยงการเรียนรู
และความรูเขากับการปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับวัฒนธรรมขององคกรในความพยายามในการ
จัดการความรูและการมุงไปที่ประเด็นวัฒนธรรม โครงสรางและกลยุทธขององคกร  นอกจากนี้ยังบง
ชี้ใหเห็นถึงการศึกษาในอนาคตเก่ียวกับการปรับปรุง การวัดและการสํารวจปญหาการวิจัยเพิ่มเติม143 
 แพทรีเซีย(Patricia)  ศึกษาทักษะในการการบริหารตอการปรึกษาผูควบคุมการสอน ERIC 
Digest เนนทักษะการบริหารเพ่ือประโยชนของผูใหคําปรึกษาของผูควบคุมการสอน ทักษะการบริหาร
ที่จะประสบความสําเร็จไดนั้นตองประกอบไปดวยทักษะการปกครองและทักษะการติดตอสื่อสาร ตอง
สามารถเปนผูนําที่ดี และมีประสิทธิภาพในการจัดประชุม ตองมีการสอดคลองกับกระบวนการทํางาน
และกฎเกณฑดวย  ผูควบคุมการสอนท่ีเปนผูบริหารดวยจะตองมีความรูและทักษะหลายอยาง เชน สิ่ง
ที่จําเปนที่เตรียมไวสําหรับการเปนผูนําจนถึงโปรแกรมกลุมของผูดูแลควบคุมการสอนส่ิงท่ีดีอีกอยาง
หนึ่งเชนกัน คือ จัดโปรแกรมท่ีปรึกษาของกลุมสมาชิกดวยกฎเกณฑมากมายของผูบริหารในการ
จัดการบริหารงานบุคคล เนื้อหาตองถูกแยกแยะเปนเฉพาะอยาง โดยรวมและแนวการสอนที่เหมาะสม
จําเปนตองถูกจัดเตรียมไวสําหรับที่ปรึกษา ผูควบคุมการสอนและขยายขอบเขตสําหรับท่ีปรึกษาผู
ควบคุมการสอนระดับผูบริหารดวย144 
 พราฟแคน(Plafcan)  ศึกษาการประเมินทักษะการบริหารของหัวหนาสวนราชการท่ีใหบริการ
ประชาชนของรัฐอารกันซัส(Arkansa) พบวา หัวหนาสวนราชการมีความเขาใจถึงความสําคัญของ
ทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก145 
  
 

                                                           
 143 Vincent W. Zheng, The impact of organizational culture structure and 
strategy on knowledge management effectiveness and organizational 
effectiveness (University of Minnesota), accessed March 10, 2013, available from 
ProQuest http://proquest,umi,com, 2005), Abstract 
 144 Henderson  Patricia, Administrative Skills in Counseling Supervision. ERIC 
Digest, accessed 14 october 2012, Available from http://www.ericdigest.org/1995-
1/skills.html 
 145 Frank Tresvant Plafcan, “An assessment of the administrative skills of 
country staff chairmen in the Arkansas cooperative extension service”, (Oklahoma 
State University, 1983), accessed December 2, 2012, Available from ProQuest 
http://proquest.umi.com/pgdweb?index=130&sid=5&srchmode=1&vinst=prod, Abstract 
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 กูนี, สลีเกอร และ ดีเนสเซน(Nguni, Sleegers and Deneesen) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในบริบทของโรงเรียนในประเทศที่กําลังพัฒนาคือ
ประเทศแทนซาเนีย โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของครูประถมในโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา 
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงานของครูและความยึดมั่นผูกพันตอองคการ มีผล
โดยตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และพบวาความพึงพอใจในงานเปนตัวแปร
สื่อกลางระหวางภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงและความยึดมั่นผูกพันตอองคการท่ีสงผลไปยังพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ146 

 
สรุป 

 
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ พอสรุปไดวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จนั้นจําเปนตองอาศัยทักษะของผูบริหารที่มีทั้ง
ประสบการณ ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ในแตละทักษะนั้นมีความจําเปนตอ
ผูบริหารแตกตางกันจึงตองเลือกใชทักษะการบริหารท่ีตรงกับการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของงาน ซึ่งกริฟฟน(Griffin) ไดกลาวถึงทักษะการบริหาร ประกอบดวยทักษะตางๆ ดังนี้ 1)ทักษะดาน
เทคนิค(technical skills), 2)ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล(interpersonal skills), 3)ทักษะดาน
ความคิดรวบยอด(conceptual skills), 4) ทักษะการวินิจฉัย(diagnostic skills), 5) ทักษะการ
ติดตอสื่อสาร(communication skills), 6) ทักษะการตัดสินใจ(decision-making skills) ,  
และ 7) ทักษะการบริหารเวลา(time – management skills)  ซึ่งทักษะทางการบริหารของผูบริหาร
จะทําใหองคกรเกิดวัฒนธรรมข้ึนซึ่งวัฒนธรรมองคกรนั้นรอบบินสและโคลเตอร (Robbins and 
Coulter)  ไดกลาวถึงประเด็นในวัฒนธรรมองคกรไว 3 ลักษณะ คือ 1)วัฒนธรรมนวัตกรรม (creating 
an innovative culture), 2)องคกรที่ตอบสนองตอลูกคา (creating a customer-responsive 
culture), และ 3)วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ (Spirituality and Organizational Culture) 

                                                           
 146 Samuel Nguni, Peter Sleegers, and Eddie Denessen, “Transformational and 
Transactional Leadership Effects on Teachers’ Job Satisfaction, Organizational 
Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Primary School: The 
Tanzanian Case,” School Effectiveness and school Improvement 17, 2(June 
2006):145-177. 
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บทที่ 3 

 
การดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) มีวัตถุประสงค

เพ่ือทราบ 1)ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  2)วัฒนธรรม
องคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  3)ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอ
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม   โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห 
(unit  of  analysis)  ประชากร ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จํานวน 29 โรงเรียน  
กลุมตัวอยางจํานวน 28 โรงเรียน  ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 10 คน  ประกอบดวย   ผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน , รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และ หัวหนางานหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 
คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะทางการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดของกริฟฟน(Griffin) และวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาตามแนวคิดของ
รอบบินสและโคลเตอร(Robbins and Coulter)  โดยการดําเนินงานมีขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย 
ดังตอไปน้ี 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว  3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบพรอมทั้ง
ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแบบภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาบุคลากรจากตํารา  เอกสารวิชาการ  รายงานขอมูลสถิติ  ขอมู ล
สารสนเทศ  บทความ  และงานวิจัยตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  แลวนําขอมูลดังกลาว
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําในการทําโครงรางงานวิจัย แลวนําเสนอภาควิชาเพ่ือขอ
อนุมัติโครงรางงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2   การดําเนินงานตามโครงการการวิจัย  เปนขั้นตอนในการจัดสรางเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงเครื่องมือใหสมบูรณยิ่งข้ึน  
นําเครื่องมือไปทดลองใชและหาความเชื่อมั่นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
รวบรวมเคร่ืองมือมาตรวจสอบความสมบูรณ  วิเคราะหขอมูล  แปลผลและเขียนเปนรายงาน
ผลการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3   การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ แลวจัดทําเปนรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลักสูตร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  กลุมตัวอยาง  และผูใหขอมูล  ตัว
แปรที่ศึกษา  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชใน
การวิจัย   มีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย   
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีลักษณะกลุมตัวอยาง
เดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the  one – shot, non – experimental  case  study)  
ซึ่งแสดงดวยแผนผัง (diagram)   ดังนี้ 
 
 
 
  
 
     
     
    R หมายถึง  กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุม 
    X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
    O หมายถึง  ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา 
 
ประชากร   
 การวิจัยในคร้ังน้ี  ประชากร  ไดแก  โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จํานวน 29 
โรงเรียน  
 
กลุมตัวอยาง   
 ในการวิจัยครั้งนี้  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณตัวอยางของเครจซ่ีและ
และมอรแกน(Krejcie  and  Morgan)  ไดจํานวนขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 28 โรงเรียน   
 
ผูใหขอมูล 
  ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 10 คน  ประกอบดวย   ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน , รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน  1 คน และ หัวหนางานหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 คน 

 
 
 
 

R X 

O 
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ตัวแปรที่ศึกษา   
 ตัวแปรท่ีใชวิจัยในครั้งนี้  ประกอบดวย  ตัวแปรพ้ืนฐาน  และตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ตัวแปรพ้ืนฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน และประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดวย  ตัวแปรตน และ ตัวแปรตาม  ดังนี้ 
  2.1   ตัวแปรตน ( totX )  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารโดยใช
แบบสอบถามที่ปรับปรุงและสรางตามแนวคิดทักษะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของกริฟฟน(Griffin)  ดังนี้ 
    1. ทักษะดานเทคนิค(technical skills) ( )1X   หมายถึง ทักษะการบริหาร ที่
มีลักษณะ ดังนี้ 1)ผูบริหารสามารถนําความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชวิธีการตางๆ ในการบริหารงาน 
และนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพอยางเปนระบบ 2)ผูบริหารสามารถนําวิธีการตางๆ ในการบริหารงาน
มาใชในการแกปญหาไดอยางเปนระบบและถูกตอง 3)ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในการเลือกใช
เครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาเครื่องมือและเลือกเทคนิค
วิธีการในการบริหารงาน มาใชในกิจกรรมและการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม 4)ผูบริหาร
สามารถนํากลยุทธใหมๆ มาใชในการดําเนินกิจกรรม พรอมทั้งแนะนําแนวทางใหผู อ่ืนปฏิบัติตามได
ถูกตอง   
   2.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล(interpersonal skills) ( )2X   หมายถึง 
ทักษะการบริหาร ที่มีลักษณะ ดังนี้ 1)ผูบริหารยอมรับถึงความรูสึก ความเชื่อ เจตคติ ความแตกตาง
ระหวางบุคลากรแตละคน  2)ผูบริหารสามารถทํางานประสานรวมกันกับบุคลากรภายในองคกร  
3)ผูบริหารมีปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกองคกร  4)ผูบริหารสามารถสังเกต เขาอกเขาใจผูอ่ืน และมี
สวนรวมในการอภิปราย 
   3. ทักษะดานความคิดรวบยอด(conceptual skills) ( )3X   หมายถึง ทักษะ
การบริหาร ที่มีลักษณะ ดังน้ี 1)ผูบริหารสามารถวิเคราะห วางแผนการจัดการศึกษาและปฏิบัติได
อยางเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 2)ผูบริหารสามารถวิเคราะหสภาพปญหา
และความตองการของสถานศึกษาในภาพรวมไดอยางถูกตอง ชัดเจน 3)ผูบริหารสามารถจัดระบบการ
ทํางานใหสอดคลองกันทุกหนวยงาน ภายในองคกร 4)ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาและการแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึนใน และนอกสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   4. ทักษะการวินิจฉัย(diagnostic skills) ( )4X   หมายถึง ทักษะการบริหาร 
ที่มีลักษณะ ดังนี้  1)ผูบริหารระบุขอบเขตของปญหา แสวงหาและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของขอบเขต
ปญหา   2)ผูบริหารวิเคราะหสถานการณจุดเดน จุดดอย ปญหาตางๆ ขององคกร  3)ผูบริหารนําเสนอ
ขอมูลใหผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียนรับทราบปญหา   4)ผูบริหารระบุขอบเขตของปญหา และ
รวมกันวินิจฉัยปญหารวมกับผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียน 
   5. ทักษะการติดตอส่ือสาร(communication skills) ( )5X   หมายถึง ทักษะ
การบริหาร ที่มีลักษณะ ดังนี้  1)ผูบริหารใชภาษากายและการใชคําพูดที่เขาใจงาย ใหโอกาสซักถาม  
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2)ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดความคิดและขอมูลไปยังบุคลากร   3)ผูบริหารมี
ความสามารถในการรับความคิดเห็น สะทอนความคิดและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจาก
บุคลากร 4)ผูบริหารมีความสามารถสื่อสารกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือบรรลุ
เปาหมายของโรงเรียน 
    6. ทักษะการตัดสินใจ(decision-making  skills) ( )6X   หมายถึง ทักษะ
การบริหาร ที่มีลักษณะ ดังนี้  คือ 1)ผูบริหารสามารถรับรูถึงส่ิงที่ตองตัดสินใจ และรวบรวมขอมูลที่มี
ประโยชนเพ่ือใชในการตัดสินใจ  2)ผูบริหารรับรูถึงขอดีและขอดอยของการตัดสินใจน้ันๆ 3)ผูบริหาร
ตัดสินใจเลือกวิธีการในการแกปญหาอยางเหมาะสมกับปญหานั้น  4)ผูบริหารจะแกไขหรือปรับปรุง
การตัดสินใจทันทีเม่ือการตัดสินใจนั้นผิดพลาด 
   7. ทักษะการบริหารเวลา(time – management  skills) ( )7X  หมายถึง 
ทักษะการบริหาร ที่มีลักษณะ ดังนี้  1)ผูบริหารทําบันทึกงานและปฏิทินนัดหมาย 2)ผูบริหารจัดทํา
แผนงานรายวันและแผนงานรายสัปดาห 3)ผูบริหารมีการจัดตารางเวลาการทํางาน เพ่ือลดสิ่งที่ทําให
เสียเวลา  4)ผูบริหารสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานตางๆได 
  2.2  ตัวแปรตาม )Y( tot  ไดแก วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนตามแนวคิดของรอบบินส
และโคลเตอร(Robbins and Coulter)  ดังนี้ 

  1. วัฒนธรรมนวัตกรรม ( )1Y   หมายถึง องคกรจะใหความสําคัญกับงานวิจัย
และพัฒนาเพ่ือใหไดแนวคิด สินคา บริการและกระบวนการผลิตหรือดําเนินงานใหมๆ สงเสริม
บุคลากรขององคการใหมีความคิดริเริ่มใหม(Creativity) ในการทํางาน  โดยผูบริหารจะตองยอมรับ
ความเห็นที่แตกตางและหลากหลาย(Diversity) ของบุคลากรดวย การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมนี้มี
คุณลักษณะ คือ 1)ความทาทายและการมีสวนรวม การใหบุคลากรมีสวนรวม มีแรงจูงใจ และมีความ
ผูกพันตอเปาหมายระยะยาวและความสําเร็จขององคการ 2)เสรีภาพ บุคลากรมีอิสระในการกําหนด
ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงานและริเริ่มในการปฏิบัติงานของตนเอง 3)เชื่อถือและการเปดกวาง บุคลากร
ใหการสนับสนุนและเคารพซึ่งกันและกัน 4)เวลาคิด บุคลากรมีเวลาคิดสรางสรรคสิ่งใหมกอนลงมือ
ปฏิบัติ  5)อารมณขัน ที่ทํางานมีความผอนคลาย และเปนกันเอง 6)  แกปญหาความขัดแยง บุคลากร
ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ เพ่ือประโยชนของสวนรวม 
   2. วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอลูกคา ( )2Y    หมายถึง องคกรที่มี
ลักษณะ ดังนี้ 1)ผูบริหารจางบุคลากรที่มีบุคลิกภาพ ลักษณะ ทัศนคติท่ีตรงกับความตองการของลูกคา 
ซึ่งไดแก ความเปนมิตร ความเอาใจใส ความกระตือรือรน ความอดทน และการรับฟง  2)การ
ออกแบบงานใหบุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอลูกคา  3)เปดโอกาสใหบุคลากรมี
อิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานของตนเองได  4)ฝกอบรมแกบุคลากรในดานความรู ทักษะ และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 5)องคกรมีความมุงม่ันทุมเทในการสรางความพอใจใหกับลูกคา 
   3. วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ ( )3Y   องคกรที่ตระหนักวาบุคลากรท่ี
ความรูสึกนึกคิด จิตใจ และตองการแสวงหาความหมายหรือคุณคาของการทํางานของตนเอง และ
ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณนี้มีคุณลักษณะ คือ 1)องคกรให
ความสําคัญกับเปาหมายทางจิตใจ หรือ มีการสรางวัฒนธรรมความเชื่อขององคกร 2)ใหความสําคัญ



81 
 

กับการพัฒนาบุคลากร องคกรตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของบุคคล 3)บุคลากรในองคกรมี
ความไววางใจซึ่งกันและกัน ซื่อสัตยและเปดเผย ไมเกรงกลัวที่จะยอมรับขอผิดพลาด 4)ผูบริหารมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร 5)องคกรที่ใหอิสระแกลูกนองในการแสดงออก มีความเปน
ตัวของตนเอง ทั้งความคิดและความรูสึกอยางเปดเผย 
   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ เปนแบบสอบถาม(questionnaire)  จํานวน  1 ฉบับ โดยแบงเปน 
3 ตอน ลักษณะเคร่ืองมือ  วิธีสราง  และการใหคะแนนในแตละตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1   สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ(checklist) เกี่ยวกับ  1)เพศ   2)อายุ   3)ระดับการศึกษา  4)ตําแหนงหนาที่ใน
ปจจุบัน  5)ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน  มีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให
(forced choice) 
 ตอนที่  2   แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของของกริฟฟน
(Griffin)  
 ตอนท่ี  3   แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน  โดยสรางตามแนวคิดของ
รอบบินสและโคลเตอร(Robbins and Coulter)   
 แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ
ของไลเคิรท(Likert’s  rating  scale)  โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ  5 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร / วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน อยู
ในระดับมากท่ีสุด ใหมีน้ําหนัก  5 คะแนน 

ระดับ  4 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร / วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน  
อยูในระดับมาก ใหมีน้ําหนัก  4 คะแนน 

ระดับ  3 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร / วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน อยู
ในระดับปานกลาง  ใหมีน้ําหนัก  3 คะแนน 

ระดับ  2 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร / วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน อยู
ในระดับนอย ใหมีน้ําหนัก  2 คะแนน 

ระดับ  1 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร / วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน อยู
ในระดับนอยที่สุด ใหมีน้ําหนัก  1 คะแนน 

 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ 
โดยการปรึกษาและรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
 ขั้นตอนที่  2 เสนอแบบสอบถามที่สรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสม แลวนํามาปรับปรุง  และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จํานวน  5 
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คน ตรวจสอบความถูกตอง  ความเที่ยงตรงในดานเนื้อหา (content  validity)  และ ภาษาท่ีใชใน
แบบสอบถามโดยใชเทคนิค IOC(Index of Item Objective Congruence) มีคาระหวาง .60 – 1.00 

ขั้นตอนที่  3 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใช (try – out) กับ 
โรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 3 โรงเรียน รวมจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 30 ฉบับ 

ขั้นตอนที่  4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น(reliability) 
ตามวิธีการของครอนบาค(Cronbach)118  โดยใชสัมประสิทธแอลฟา( α -coefficient) ไดคาความ
เชื่อมั่น เทากับ .985  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล   
 เพ่ือใหการวิจัยคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค  ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง  โดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.  ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  สวนหนาจังหวัดนครปฐม เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียน
สถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
  2.  ผูวิจัยสงแบบสอบถามจัดสงแบบสอบถามโดยการสอดซองปดแสตมปทาง
ไปรษณียถึงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  
  3.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง โดย ใหกลุมตัวอยางสง
แบบสอบถามกลับมายังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  สวนหนาจังหวัดนครปฐม 
แลวผูวิจัยไปรับดวยตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล  
 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุมตัวอยางเรียบรอยแลว  ผูวิจัยดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา 
  2.  จัดระบบขอมูลเพื่อลงรหัส 
  3.  ทําการวิเคราะหขอมูลหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

118 L.J. Cronbach, Essentiala of Psychological Testing, 3nd ed. (New  York : 
Harper & Row, 1970), 161. 
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สถิติที่ใชในการวิจัย    
 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ศึกษา และขอคําถามท่ีตองการ
ทราบในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  1.  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถ่ี (frequency)                 
คารอยละ (percentage)  
  2.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารของผูบริหาร กับวัฒนธรรม
องคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม วิเคราะหโดยการหาคามัชฌิมเลขคณิต(Arithmatic 
mean : X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และนําไปเทียบกับเกณฑการ
วิเคราะหตามแนวคิดของเบสท(Best)119   ดังนี้ 

คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00  หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร/วัฒนธรรมองคกร  
 อยูในระดับ  มากท่ีสุด 
คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49  หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร/วัฒนธรรมองคกร  
 อยูในระดับ  มาก 
คามัชฌิมเลขคณิต 2. 50 – 3.49 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร/วัฒนธรรมองคกร  
 อยูในระดับ  ปานกลาง 
คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49  หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร/วัฒนธรรมองคกร  
 อยูในระดับ  นอย 
คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49  หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร/วัฒนธรรมองคกร 
 อยูในระดับ  นอยที่สุด 

  3.  การวิเคราะห ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  
multiple regression analysis) โดยผูวิจัยใชจํานวนผูใหขอมูล ในการคํานวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
119 Joe  W. Best, Research in Education, 4th ed. (Englewood  Cliffs : Prentice – 

Hall, 1981), 182. 
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สรุป 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive  research)  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ทราบ 1)ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 2)วัฒนธรรมองคกร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  3)ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรม
องคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
จํานวน 28 แหง เปนหนวยวิเคราะห  ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 10 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน , รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน, หัวหนางานหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 คน 
รวมทั้งสิ้น 280 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดของกริฟฟน(Griffin) กับ วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาตามแนวคิดของ
รอบบินสและโคลเตอร(Robbins and Coulter) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ 
(frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis)  
 
 
 

 



 
บทที่  4  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการ

วิจัย เร่ือง “ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม”  โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห  ประชากร ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม จํานวน 29 โรงเรียน  กลุมตัวอยางจํานวน 28 โรงเรียน  ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 26 
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 92.86  โดยกําหนดผูใหขอมูล โรงเรียนละ 10 คน  ประกอบดวย   
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน , รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และ หัวหนางานหรือหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู 8 คน  เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จําแนก
เปน  4  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหาร 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน   
 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก  ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน , รองผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน และ หัวหนางานหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 คน  รวมทั้งสิ้น 260 คน จําแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน และประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน  
โดยหาคาความถี่ (frequency)  และ รอยละ (percentage)  ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามจําแนก  ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง     

หนาที่ในปจจุบัน และประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน        
สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
113 
147 

 
43.46 
56.54 

รวม 260 100.00 
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ตารางที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามจําแนก  ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง     
หนาที่ในปจจุบัน และประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน  (ตอ) 

สถานภาพ จํานวน  (คน) รอยละ 
2. อายุ 

ต่ํากวา 30 ป 
31-40  ป 
41-50  ป 
51 ป ขึ้นไป 

 
14 
73 
73 
100 

 
5.38 
28.08 
28.08 
38.46 

รวม 260 100.0 
3. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

 
152 
108 

 
58.46 
41.54 

รวม 260 100.0 
4. ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 
หัวหนางานหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 
26 
26 
208 

 
10.00 
10.00 
80.00 

รวม 260 100.0 
5. ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 

ไมเกิน 6 ป 
6 - 10 ป 
11 - 15 ป 
16 - 20 ป 
21 ป ขึ้นไป 

 
55 
66 
42 
52 
45 

 
21.15 
25.39 
16.15 
20.00 
17.31 

รวม 260 100.0 
 
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 147 คน คิดเปนรอย

ละ  56.54  รองลงมาคือ เปนเพศชาย  จํานวน 113  คน  คิดเปนรอยละ 43.46  อายุ 51 ป ขึ้นไป มาก
ที่สุด จํานวน  100 คน  คิดเปนรอยละ  38.46  รองลงมามีจํานวนเทากันคือ อายุระหวาง 41-50  ป 
และ อายุ 31-40  ป จํานวน 73  คน  คิดเปนรอยละ 28.08   และอายุต่ํากวา 30 ป นอยที่สุด จํานวน  
14  คน คิดเปนรอยละ 5.38  ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 
58.46  รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 41.54  ตําแหนงหัวหนางานหรือ
หวัหนากลุมสาระการเรียนรูมากที่สุด จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 80.00  รองลงมามีจํานวนเทากัน
คือ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
10.00 ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 6 - 10 ปมากที่สุดจํานวน 66 คน  คิดเปนรอยละ 
25.39  รองลงมาคือ    ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน ไมเกิน 6 ป จํานวน 55 คน  คิด
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เปนรอยละ 21.15  ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 16-20 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอย
ละ 20.00  ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 21 ปขึ้นไป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 
17.31  และประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 11 - 15 ป นอยที่สุด จํานวน 42 คน คิด
เปนรอยละ 16.15 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหาร   
 ในการวิเคราะหระดับทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม  
ใชคามัชฌิมเลขคณิต  ( X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลวนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑขอบเขตของคามัชฌิมเลขคณิต ตามแนวคิดของเบสท(Best)  มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 – 9 
ดังตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหารโดย

ภาพรวม 
                (n = 26) 

ที ่ ทักษะการบริหารของผูบริหาร X  .D..S  ระดับ 
1 ทักษะดานเทคนิค  4.31 0.22 มาก 
2 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  4.34 0.21 มาก 
3 ทักษะดานความคิดรวบยอด 4.33 0.24 มาก 
4 ทักษะการวินิจฉัย 4.35 0.23 มาก  
5 ทักษะการติดตอส่ือสาร  4.32 0.24 มาก 
6 ทักษะการตัดสินใจ 4.26 0.18 มาก 

7 ทักษะการบริหารเวลา 4.36 0.24 มาก 
โดยภาพรวม  (Xtot) 4.32 0.20 มาก 

  
 จากตารางที่ 2    พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

)20.0=.D.S,32.4=X(   เมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคามัชฌิม
เลขคณิต จากมากไปหานอย ดังน้ี ทักษะการบริหารเวลา )24.0=.D.S,36.4=X(  ทักษะการ
วินิจฉัย )23.0=.D.S,35.4=X(  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล )21.0=.D.S,34.4=X(  ทักษะดาน
ความคิดรวบยอด )24.0=.D.S,33.4=X(  ทักษะการติดตอสื่อสาร )24.0=.D.S,32.4=X(  ทักษะดาน
เทคนิค )22.0=.D.S,31.4=X(  และทักษะการตัดสินใจ )18.0=.D.S,26.4=X(   ตามลําดับ 
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ตารางที ่3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร  
 ดานทักษะดานเทคนิค  

              (n = 26) 

ที ่
 

ทักษะการบริหารของผูบริหาร  
 

X  .D..S  ระดับ 

1 ผูบริหารมีความรู สามารถนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารและสามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ
อยางเปนระบบ 

4.25 0.29 มาก 

2 ผูบริหารสามารถนําวิธีการไปใชแกปญหาในการบริหารงาน
ไดอยางเปนระบบและถูกตอง 

4.27 0.25 มาก 

3 ผูบริหารมีความเช่ียวชาญในการเลือกใชเครื่องมือเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนา
เครื่องมือพรอมท้ังเลือกเทคนิควิธีการในการบริหารงาน มา
ใชในกิจกรรมและการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

4.31 0.22 มาก 

4 ผูบริหารสามารถนํากลยุทธใหมๆ มาใชในการดําเนิน
กิจกรรม พรอมทั้งแนะนําแนวทางใหผูอ่ืนปฏิบัติตามได
อยางถูกตอง  

4.40 0.22 มาก 

รวม 4.31 0.22 มาก 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารทักษะดานเทคนิค โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก )22.0=.D.S,31.4=X(   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหาร
สามารถนํากลยุทธใหมๆ มาใชในการดําเนินกิจกรรม พรอมทั้งแนะนําแนวทางใหผูอ่ืนปฏิบัติตามได
อยางถูกตอง มีคามัชฌิมเลขคณิต มากที่สุด )22.0=.D.S,40.4=X(  รองลงมาคือ ผูบริหารมีความ
เชี่ยวชาญในการเลือกใชเครื่องมือเพ่ือดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนา
เครื่องมือพรอมทั้งเลือกเทคนิควิธีการในการบริหารงาน มาใชในกิจกรรมและการปฏิบัติงาน ไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม )22.0=.D.S,31.4=X(   ลําดับตอมาคือ ผูบริหารสามารถนําวิธีการไปใชแกปญหา
ในการบริหารงานไดอยางเปนระบบและถูกตอง )25.0=.D.S,27.4=X(  และผูบริหารมีความรู 
สามารถนําความรู ความเขาใจเก่ียวกับทักษะการบริหารและสามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพอยาง
เปนระบบมีคามัชฌิมเลขคณิต นอยที่สุด )29.0=.D.S,25.4=X(   

 เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.22 ถึง 0.29 แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 
 
 
 



 89 

ตารางที ่4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทักษะการบริหารของผูบริหาร  
 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  

(n = 26) 

ที ่
 

ทักษะการบริหารของผูบริหาร  
 

X  .D..S  ระดับ 

1 ผูบริหารยอมรับถึงความรูสึก ความเชื่อ เจตคติ ความ
แตกตางระหวางบุคคล 

4.30 0.23 มาก 

2 ผูบริหารสามารถทํางานประสานรวมกันกับบุคลากรภายใน
องคกร 

4.39 0.28 มาก 

3 ผูบริหารมีปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกองคกร 4.38 0.25 มาก 
4 ผูบริหารมีทักษะในการสังเกต มีความเขาอกเขาใจผูอ่ืน และ

จัดใหมีการอภิปรายรวมกัน 
4.28 0.26 มาก 

รวม 4.34 0.21 มาก 
 

จากตารางที่ 4   พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  โดย
ภาพรวม   อยูในระดับมาก )21.0=.D.S,34.4=X(   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุก
ขอโดยผูบริหารสามารถทํางานประสานรวมกันกับบุคลากรภายในองคกรมีคามัชฌิมเลขคณิต มาก
ที่ สุ ด 39.4=X( , )28.0=.D.S   ร อ ง ล ง ม า คื อ  ผู บ ริ ห า ร มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
องคกร )25.0=.D.S,38.4=X(    ลําดับตอมาคือผูบริหารยอมรับถึงความรูสึก ความเชื่อ เจตคติ ความ
แตกตางระหวางบุคคล 30.4=X(  )23.0=.D.S   ผูบริหารมีทักษะในการสังเกต มีความเขาอกเขาใจ
ผูอื่น และจัดใหมีการอภิปรายรวมกันมีคามัชฌิมเลขคณิต นอยที่สุด )26.0=.D.S,28.4=X(   

เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.23 ถึง 0.28 แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ตารางที ่5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร  
 ดานทักษะดานความคิดรวบยอด  

 (n = 26) 

ที ่
 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  
 

X  .D..S  ระดับ 

1 ผูบริหารสามารถวิเคราะหขอมูล เพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาและนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

4.40 0.26 มาก 
 

2 ผูบริหารสามารถวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของ
สถานศึกษาในภาพรวมไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

4.26 0.28 มาก 
 

3 ผูบริหารสามารถจัดระบบการทํางานใหสอดคลองกันทุก
หนวยงาน ภายในองคกร 

4.33 0.25 มาก 
 

4 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาและการแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนภายในและภายนอกสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.32 0.27 มาก 
 

รวม 4.33 0.24 มาก 
  

 จากตารางที่  5  พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร ทักษะดานความคิดรวบยอดโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก )24.0=.D.S,33.4=X(  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย 
ผูบริหารสามารถวิเคราะหขอมูล เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาและนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มีคามัชฌิมเลขคณิต มากที่สุด )26.0=.D.S,40.4=X(  

รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถจัดระบบการทํางานใหสอดคลองกันทุกหนวยงาน ภายในองคกร 
)25.0=.D.S,33.4=X(    ลําดับตอมาคือ ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ภายในและภายนอกสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ )27.0=.D.S,32.4=X(  และผูบริหารสามารถ
วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษาในภาพรวมไดอยางถูกตอง ชัดเจนมีคามัชฌิม
เลขคณิต นอยที่สุด )28.0=.D.S,26.4=X(  

เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.25 ถึง 0.28 แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ตารางที ่6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร 
 ดานทักษะการวินิจฉัย  

(n = 26) 

ที ่
 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  
 

X  .D..S  ระดับ 

1 ผูบริหารระบุขอบเขตของปญหา แสวงหาและรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานของขอบเขตปญหา 

4.31 0.27 มาก 

2 ผูบริหารวิเคราะหสถานการณจุดเดน จุดดอย ปญหาตางๆ 
ขององคกร 

4.36 0.25 มาก 

3 ผูบริหารนําเสนอขอมูลใหผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียน
รับทราบปญหา 

4.35 0.27 มาก 

4 ผูบริหารระบุขอบเขตของปญหา และรวมกันวินิจฉัยปญหา
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียน 

4.34 0.25 มาก 

รวม 4.35 0.23 มาก 
  
จากตารางที่ 6   พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารทักษะการวินิจฉัย  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  )23.0=.D.S,35.4=X(    เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหาร
วิเคราะหสถานการณจุดเดน จุดดอย ปญหาตางๆ ขององคกร มีคามัชฌิมเลขคณิต มากที่สุด  

)25.0=.D.S,36.4=X(   รองลงมาคือ ผูบริหารนําเสนอขอมูลใหผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียนรับทราบ
ปญหา )27.0=.D.S,35.4=X(    ลําดับตอมาคือ ผูบริหารระบุขอบเขตของปญหาและรวมกันวินิจฉัย
ปญหารวมกับผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียน )25.0=.D.S,35.4=X(   และ ผูบริหารระบุขอบเขตของ
ปญหา แสวงหาและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของขอบเขตปญหา  มีคามัชฌิมเลขคณิต นอยที่สุด 

)27.0=.D.S,31.4=X(   

เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.25 ถึง 0.27 แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร 
 ดานทักษะการติดตอสื่อสาร 

                     (n = 26) 

ที ่
 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  
 

X  .D..S  ระดับ 

1 ผูบริหารใชภาษากายและใชคําพูดที่เขาใจงาย มีการเปด
โอกาสใหบุคลากรซักถาม 

4.38 0.27 มาก 

2 ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดความคิดและขอมูล
ไปยังบุคลากรในองคกร 

4.35 0.29 มาก 

3 ผูบริหารมีความสามารถในการรับความคิดเห็น สะทอน
ความคิดและจัดใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจาก
บุคลากรในองคกร 

4.36 0.28 มาก 

4 ผูบริหารมีความสามารถในการสื่อสารกระตุนใหบุคลากร
เกิดแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 

4.19 0.26 มาก 

รวม 4.32 0.24 มาก 
  

 จากตารางท่ี 7  พบวาทักษะการบริหารของผูบริหาร ทักษะการติดตอสื่อสาร โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก )24.0=.D.S,32.4=X(  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยผูบริหารใช
ภาษากายและใชคําพูดที่เขาใจงาย มีการเปดโอกาสใหบุคลากรซักถามมีคามัชฌิมเลขคณิต มากท่ีสุด 

)27.0=.D.S,38.4=X(  รองลงมาคือ ผูบริหารมีความสามารถในการรับความคิดเห็น สะทอนความคิด
และจัดใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรในองคกร )28.0=.D.S,36.4=X(   ลําดับ
ตอมาคือ ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดความคิดและขอมูล ไปยังบุคลากรใน
องคกร )29.0=.D.S,35.4=X(    และผูบริหารมีความสามารถในการสื่อสารกระตุนใหบุคลากรเกิด
แร ง จู ง ใ จ ในก า ร ทํ า ง าน เ พ่ื อบ ร ร ลุ เ ป า หมายขอ ง โ ร ง เ รี ยน มี ค ามั ชฌิ ม เลขคณิ ต  น อย
ที่สุด )26.0=.D.S,19.4=X(   

เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.26 ถึง 0.29 แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร 
 ดานทักษะการตัดสินใจ  

                     (n = 26) 

ที ่
 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  
 

X  .D..S  ระดับ 

1 ผูบริหารสามารถรับรูถึงสิ่งที่ตองตัดสินใจ และเก็บรวบรวม
ขอมูลที่มีประโยชนเพื่อใชในการตัดสินใจ   

4.23 0.21 มาก 

2 ผูบริหารรับรูถึงขอดีและขอดอยของการตัดสินใจนั้นๆ 4.23 0.18 มาก 
3 ผูบริหารตัดสินใจเลือกวิธีการในการแกปญหานั้นๆไดอยาง

เหมาะสม 
4.28 0.17 มาก 

4 ผูบริหารจะแกไขหรือปรับปรุงการตัดสินใจทันทีเมื่อพบ
ขอผิดพลาดจากการตัดสินใจ 

4.29 0.28 มาก 

รวม 4.26 0.18 มาก 
  

 จากตารางที่ 8   พบวาทักษะการบริหารของผูบริหารทักษะการตัดสินใจโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก )18.0=.D.S,26.4=X(  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหารจะ
แกไขหรือปรับปรุงการตัดสินใจทันทีเมื่อพบขอผิดพลาดจากการตัดสินใจมีคามัชฌิมเลขคณิต มากที่สุด  

)28.0=.D.S,29.4=X(   รองลงมาผูบริหารตัดสินใจเลือกวิธีการในการแกปญหานั้นๆไดอยาง
เหมาะสม )17.0=.D.S,28.4=X(   และผูบริ หารรั บรู ถึ งข อดี และข อด อยของการ ตัดสิน ใจ
นั้นๆ ( )18.0=.D.S,23.4=X  และ ผูบริหารสามารถรับรูถึงสิ่งท่ีตองตัดสินใจและเก็บรวบรวมขอมูลที่มี
ประโยชนเพ่ือใชในการตัดสินใจ )21.0=.D.S,23.4=X(   มีคามัชฌิมเลขคณิต เทากันและมีคานอยที่สุด  

เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.17 ถึง 0.28 แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ตารางที ่9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร 
 ดานทักษะการบริหารเวลา  

            (n = 26) 

ที ่
 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  
 

X  .D..S  ระดับ 

1 ผูบริหารทําบันทึกงานและปฏิทินนัดหมายในการปฏิบัติงาน 4.36 0.25 มาก 
2 ผูบริหารจัดทําแผนงานรายวันและแผนงานรายสัปดาหเปน

ลายลักษณอักษร 
4.33 0.28 มาก 

3 ผูบริหารมีการจัดตารางเวลาการทํางาน เพื่อลดสิ่งที่ทําให
เสียเวลา 

4.40 0.28 มาก 

4 ผูบริหารสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานตางๆได
อยางเปนระบบ 

4.33 0.29 มาก 

รวม 4.36 0.24 มาก 
  
 จากตารางที่ 9   พบวาทักษะการบริหารของผูบริหารทักษะการบริหารเวลาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  )24.0=.D.S,36.4=X(  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยผูบริหารมี
ก า ร จั ด ต า ร า ง เ ว ล าก า ร ทํ า ง าน เ พ่ื อ ลดสิ่ ง ที่ ทํ า ใ ห เ สี ย เ ว ล า มี ค ามั ชฌิ ม เลขคณิ ต  มาก
ที่สุด )28.0=.D.S,40.4=X(   รองลงมาคือผูบริหารทําบันทึกงานและปฏิทินนัดหมายในการ
ปฏิบัติงาน )25.0=.D.S,36.4=X(   และ คามัชฌิมเลขคณิต นอยที่สุด คือ ผูบริหารจัดทําแผนงาน
รายวันและแผนงานรายสัปดาหเปนลายลักษณอักษร )28.0=.D.S,33.4=X(  ซึ่งมีคามัชฌิมเลขคณิต 
เท า กับ ผู บ ริ ห า รสามารถจั ด เ รี ย งลํ า ดั บความสํ า คัญของ ง านต า งๆ ได อย า ง เป น ระบบ 

)29.0=.D.S,33.4=X(   

เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.25 ถึง 0.29 แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน 
   ในการวิเคราะหระดับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม  ใชคา
มัชฌิมเลขคณิต  ( X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลวนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
ขอบเขตของคามัชฌิมเลขคณิต ตามแนวคิดของเบสท(Best)  มีรายละเอียดตามตารางท่ี 10 – 13  
ดังตอไปน้ี  
 
ตารางที ่10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนโดย

ภาพรวม 
                      (n = 26) 
ที ่ วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน X  .D..S  ระดับ 
1 วัฒนธรรมนวัตกรรม  4.20 0.13 มาก 
2 วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอนักเรียน  4.20 0.15 มาก 
3 วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ  4.14 0.16 มาก 

รวม  (Ytot) 4.18 0.13 มาก 
 
 จากตารางที่ 10 ระดับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 18.4=X(     

)13.0=.D.S  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหานอย ดังน้ี  วัฒนธรรมนวัตกรรม )13.0=.D.S,20.4=X(  วัฒนธรรมองคกรท่ีตอบสนองตอ
นักเรียน )15.0=.D.S,20.4=X(   และวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ )16.0=.D.S,14.4=X(   
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน  
 ดานวัฒนธรรมนวัตกรรม                                  

(n = 26) 
ที ่ วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน X  .D..S  ระดับ 
1 บุคลากรมีสวนรวมตอเปาหมายระยะยาวและความสําเร็จ

ขององคการ 
4.39 0.24 มาก 

2 บุคลากรมีแรงจูงใจ และมีความผูกพันตอเปาหมายระยะ
ยาวและความสําเร็จขององคการ 

4.33 0.28 มาก 

3 บุคลากรมีอิสระในการกําหนดภาระงานของตนเอง 4.31 0.26 มาก 
4 บุคลากรมีอิสระในการกําหนด วิธีการปฏิบัติงานและริเริ่ม

ในการปฏิบัติงานของตนเอง 
4.29 0.25 มาก 

5 บุคลากรใหการสนับสนุนและเคารพซึ่งกันและกัน 4.10 0.20 มาก 
6 บุคลากรมีเวลาคิดสรางสรรคสิ่งใหมกอนลงมือปฏิบัติ   4.13 0.16 มาก 
7 สถานที่ทํางานมีความผอนคลาย และเปนกันเอง 4.04 0.22 มาก 
8 บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ เพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม 
4.02 0.21 มาก 

รวม 4.20 0.13 มาก 
 
 จากตารางที่ 11 พบวา วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนดานวัฒนธรรมนวัตกรรม โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก )13.0=.D.S,20.4=X(  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดังนี้ บุคลากรมีสวนรวมตอเปาหมายระยะยาวและ
ความสําเร็จขององคการมีคามัชฌิมเลขคณิต มากที่สุด )24.0=.D.S,39.4=X(   รองลงมา คือ บุคลากร
มี แ ร ง จู ง ใ จ  แ ล ะ มี ค ว า ม ผู ก พั น ต อ เ ป า ห ม า ย ร ะ ย ะ ย า ว แ ล ะ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
องค ก า ร )28.0=.D.S,33.4=X(  บุ คล ากรมี อิ ส ร ะ ในก า รกํ า หนดภา ระ ง านขอ ง
ตนเอง )26.0=.D.S,31.4=X(  บุคลากรมีอิสระในการกําหนด วิธีการปฏิบัติงานและริเริ่มในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง )25.0=.D.S,29.4=X(  บุคลากรมีเวลาคิดสรางสรรคสิ่งใหมกอนลงมือปฏิบัติ 

)16.0=.D.S,13.4=X(  บุคลากรใหการสนับสนุนและเคารพซึ่งกันและกัน )20.0=.D.S,10.4=X(  
สถานท่ีทํางานมีความผอนคลาย และเปนกันเองสถานท่ีทํางานมีความผอนคลายและเปน
กันเอง )22.0=.D.S,04.4=X(  และบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ เพ่ือ
ประโยชนของสวนรวม )21.0=.D.S,02.4=X(  มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.61 ถึง 0.67 แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ตารางที ่12  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน ดาน
วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอนักเรียน   

        (n = 26) 
ที ่ วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน X  .D..S  ระดับ 
1 ผูบริหารพิจารณาจางบุคลากรที่มีความเปนมิตรตอองคกร 3.98 0.26 มาก 
2 ผูบริหารพิจารณาจางบุคลากรที่มีความเอาใจใส ความ

กระตือรือรนในการทํางานเพ่ือองคกร 
4.13 0.21 มาก 

3 ผูบริหารพิจารณาจางบุคลากรที่มีความอดทนในการทํางาน 4.19 0.20 มาก 
4 ผูบริหารจางบุคลากรที่มีการรับฟงเหตุผลในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับงานของตนเอง   
4.18 0.21 มาก 

5 ผูบริหารมีการออกแบบงานใหเหมาะสมกับบุคลากรและ
บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอนักเรียน 

4.25 0.20 มาก 

6 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานของตนเองได   

4.29 0.18 มาก 

7 ผูบริหารมีการดําเนินการฝกอบรมใหแกบุคลากรในดาน
ความรู ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

4.32 0.22 มาก 

8 องคกรมีความมุงม่ันทุมเทในการสรางความพอใจใหกับ
นักเรียน 

4.25 0.25 มาก 

รวม 4.20 0.15 มาก 
  
จากตารางที่ 12    พบวา ระดับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน ดานวัฒนธรรมองคกรที่

ตอบสนองตอนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก )15.0=.D.S,20.4=X(  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารมีการดําเนินการฝกอบรมใหแกบุคลากรในดานความรู ทักษะ 
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน )22.0=.D.S,32.4=X(  มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด โดยเรียงลําดับคา
มัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
งานของตนเองได  )18.0=.D.S,29.4=X(   ผูบริหารมีการออกแบบงานใหเหมาะสมกับบุคลากรและ
บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอนักเรียน )20.0=.D.S,25.4=X(   องคกรมีความมุงม่ัน
ทุมเทในการสรางความพอใจใหกับนักเรียน )25.0=.D.S,25.4=X(   ผูบริหารพิจารณาจางบุคลากรท่ีมี
ความอดทนในการทํางาน  )20.0=.D.S,19.4=X(   ผูบริหารจางบุคลากรท่ีมีการรับฟงเหตุผลในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงานของตนเอง  )21.0=.D.S,18.4=X(  , ผูบริหารพิจารณาจางบุคลากรท่ีมีความเอา
ใจใส ความกระตือรือรนในการทํางานเพ่ือองคกร )21.0=.D.S,13.4=X(   และผูบริหารพิจารณาจาง
บุคลากรที่มีความเปนมิตรตอองคกร )26.0=.D.S,98.3=X(  มีคามัชฌิมเลขคณิต นอยที่สุด 

เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.18 ถึง 0.26 แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ตารางที ่13  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน ดาน
วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ 

(n = 26) 
ที ่ วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน X  .D..S  ระดับ 
1 องคกรใหความสําคัญกับเปาหมายทางจิตใจ หรือ มีการ

สรางวัฒนธรรมความเชื่อขององคกร 
4.17 0.17 มาก 

2 องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 4.15 0.20 มาก 
3 องคกรตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของบุคคลากรใน

องคกร 
4.18 0.22 มาก 

4 บุคลากรในองคกรมีความไววางใจซึ่งกันและกัน มีความ
ซื่อสัตยเปดเผย 

4.14 0.24 มาก 

5 บุคลากรในองคกรไมเกรงกลัวท่ีจะยอมรับขอผิดพลาด 4.10 0.20 มาก 
6 ผูบริหารมีความเช่ือม่ันในความสามารถของบุคลากร 4.15 0.26 มาก 
7 องคกรใหอิสระแกลูกนองในการแสดงออกซ่ึงความเปนตัว

ของตัวเอง 
4.11 0.21 มาก 

8 องคกรที่ใหอิสระแกลูกนองทางความคิดและความรูสึกอยาง
เปดเผย 

4.09 0.21 มาก 

รวม 4.14 0.16 มาก 
   
 จากตารางที่  13  พบวา ระดับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน ดานวัฒนธรรมองคกรดาน
จิตวิญญาณโดยภาพรวมอยูในระดับมาก )16.0=.D.S,14.4=X(  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยองคกรตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของบุคคลากรในองคกรมีคามัชฌิมเลข
คณิต มากท่ีสุด )22.0=.D.S,18.4=X(   โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดังนี้ 
องค กร ให คว ามสํ าคัญกับ เป าหมายทาง จิตใจหรื อมี การสร า งวัฒนธรรมความเชื่ อของ
องคกร )17.0=.D.S,17.4=X(  องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร )20.0=.D.S,15.4=X(  

ผูบริหารมีความเช่ือม่ันในความสามารถของบุคลากร )26.0=.D.S,15.4=X(  บุคลากรในองคกรมีความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน มีความซ่ือสัตยเปดเผย )24.0=.D.S,14.4=X(  องคกรใหอิสระแกลูกนองในการ
แสดงออกซ่ึงความเปนตัวของตัวเอง )21.0=.D.S,11.4=X(     บุคลากรในองคกรไมเกรงกลัวที่จะ
ยอมรับขอผิดพลาด ,10.4=X( )20.0=.D.S  และองคกรท่ีใหอิสระแกลูกนองทางความคิดและ
ความรูสึกอยางเปดเผย )21.0=.D.S,09.4=X(  มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.17 ถึง 0.26 แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของ 
    โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของทักษะการบริหารกับมาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ดังรายละเอียด    ดังรายละเอียดในตารางที่  14 
 
ตารางที่ 14 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารสัมพันธกับวัฒนธรรม 
 องคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
 
ตัวแปร 1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  totX  totY  

1X  1         

2X  .839** 1        

3X  .682** .825** 1       

4X  .641** .707** .816** 1      

5X  .814** .830** .787* .774** 1     

6X  .673** .795** .766** .697** .825** 1    

7X  .638** .732** .747** .794** .808** .808** 1   

totX  .844** .912** .903** .874** .935** .884** .890** 1  

totY  .482** .641** .606** .429** .604** .684** .525** .628** 1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางท่ี 14 พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารโดย
ภาพรวม( totX )  กับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนโดยภาพรวม( totY )  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r=0.628** และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารท้ัง 7 ดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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ตารางที่ 15 วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรม 
 องคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม 
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 28.167 4 7.042 81.119 .000 
Residual 22.136 255 .087   

Total 50.304 259    
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)    .748 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     .560 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)   .553 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)   .29463 

 
ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

ß Std. Error Beta 
คาคงท่ี (Constant) 1.360 .162  8.409 .000 
ทักษะการตัดสินใจ )X( 6  .279 .055 .363 5.071 .000 

ทักษะการวินิจฉัย )X( 4    .121 .051 .151 2.372 .018* 

ทักษะการติดตอส่ือสาร )X( 5    .144 .060 .185 2.399 .017* 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล )X( 2    

.110 .052 .139 2.111 .036* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 15 พบวา ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการ
วินิจฉัย ทักษะการติดตอส่ือสาร และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (Multiple R) เทากับ  .748    คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ .560  
หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหารทั้ง 4 ดาน สามารถทํานายวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมในภาพรวม )Y( tot  ไดรอยละ 56.0 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่
ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ .553 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหารท้ัง 4 ดาน
สามารถทํานายวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมในภาพรวม )Y( tot  ได
รอยละ 55.3  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ .29463  ใน
ลักษณะน้ีแสดงวา ทักษะการตัดสินใจ )X( 6   ทักษะการวินิจฉัย )X( 4   ทักษะการติดตอสื่อสาร )X( 5   

และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล )X( 2   สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมในภาพรวม )Y( tot  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถเขียนเปนรูป
สมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 

)X(110.0+)X(144.0+)X(121.0+)X(279.0+360.1=Y 2546tot  
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ตารางที ่16  วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ 
      วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดานวัฒนธรรมนวัตกรรม 
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 31.109 4 7.777 84.600 .000 
Residual 23.442 255 .092   

Total 54.552 259    
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)    .755 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     .570 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)   .564 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)   .30320 

 
ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

ß Std. Error Beta 
คาคงท่ี (Constant) 1.198 .166  7.225 .000 
ทักษะดานความคิดรวบยอด )X( 3    .158 .063 .195 2.519 .012* 

ทักษะการตัดสินใจ )X( 6  .255 .047 .318 5.414 .000 

ทักษะดานเทคนิค )X( 1    .155 .048 .199 3.221 .001 

ทักษะการวินิจฉัย )X( 4    .130 .059 .156 2.229 .027* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 16 พบวา ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ ทักษะดานความคิดรวบยอด
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะดานเทคนิคและทักษะการวินิจฉัย  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
(Multiple R) เทากับ .755  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ .570 หมายถึง ทักษะ
การบริหารของผูบริหารทั้ง 4 ดานสามารถทํานายวัฒนธรรมนวัตกรรม )Y( 1  ไดรอยละ 57.0  คา
ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ .564 หมายถึง ทักษะการ
บริหารของผูบริหารทั้ง 4 ดานสามารถทํานายวัฒนธรรมนวัตกรรม )Y( 1 ที่มีการปรับแลว ไดรอยละ 
56.4   คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ .30320  ในลักษณะน้ี
แสดงวา ทักษะดานความคิดรวบยอด )X( 3  ทักษะการตัดสินใจ )X( 6  ทักษะดานเทคนิค )X( 1 และ
ทักษะการวินิจฉัย )X( 4   สงผลตอวัฒนธรรมนวัตกรรม )Y( 1  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยสามารถเขียนเปนรูปสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
)X(130.0+)X(155.0+)X(255.0+)X(158.0+198.1=Y 16741  
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ตารางที่ 17  วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรม 
 องคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดานวัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอ 
 นักเรียน 
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 24.135 2 12.068 83.033 .000 

Residual 37.351 257 .145   
Total 61.487 259    
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)    .627
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     .393 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)   .388 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)   .38123 

 
ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

ß Std. Error Beta 
คาคงท่ี (Constant) 1.613 .202  7.976 .000 
ทักษะการวินิจฉัย )X( 4    .313 .057 .352 5.509 .000 

ทักษะการตัดสินใจ )X( 6  .288 .054 .338 5.293 .000 

  
 จากตารางที่ 17 พบวา ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ ทักษะการวินิจฉัยและทักษะ
การตัดสินใจ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) เทากับ .627 คาประสิทธิภาพใน
การทํานาย (R Square) เทากับ .393  หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหารท้ัง 2 ดานสามารถ
ทํานายวัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอนักเรียน )Y( 2  ไดรอยละ 39.3  คาประสิทธิภาพในการทํานาย
ที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ .388  หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหารท้ัง 2 ดาน
สามารถทํานายวัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอลูกคา )Y( 2  ที่มีการปรับแลว ไดรอยละ 38.8   คา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ .38123  ในลักษณะน้ีแสดงวา 
ทักษะการวินิจฉัย )X( 4  ทักษะการตัดสินใจ )X( 6  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถ
เขยีนเปนรูปสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 

)X(288.0+)X(313.0+613.1=Y 642  
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ตารางที่ 18  วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ 
 วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด ดานวัฒนธรรมองคกรดานจิต 
 วิญญาณ  
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 32.385 2 16.192 108.674 .000 
Residual 38.293 257 .149   

Total 70.678 259    
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)    .677 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)     .458 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)   .454 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)   .38601 

 
ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

ß Std. Error Beta 
คาคงท่ี (Constant) 1.349 .193  6.991 .000 

ทักษะการตัดสินใจ )X( 6  .434 .069 .476 6.334 .000 

ทักษะการติดตอส่ือสาร )X( 5    .217 .069 .235 3.130 .002 

 
 จากตารางที่ 18 พบวา ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ ทักษะการตัดสินใจและทักษะ
การติดตอสื่อสาร โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) เทากับ .677  คาประสิทธิภาพ
ในการทํานาย (R Square) เทากับ .458  หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหาร 1 ดานสามารถ
ทํานายวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ )Y( 3  ไดรอยละ 45.8  คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับ
แลว (Adjusted R Square) เทากับ .454  หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหารท้ัง 7 ดานสามารถ
ทํานายวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ )Y( 3 ที่มีการปรับแลว ไดรอยละ 45.4  คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ .38601  ในลักษณะนี้แสดงวา ทักษะการ
ตัดสินใจ )X( 6 และทักษะการติดตอสื่อสาร )X( 5     สงผลตอวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ )Y( 3  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถเขียนเปนรูปสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
)X(217.0+)X(434.0+349.1=Y 563  
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จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนในการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารท่ี
สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  สามารถสรุป ไดดังนี้ 

1. ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมโดยภาพรวม )Y( tot  คือ  ทักษะการตัดสินใจ )X( 6   ทักษะการวินิจฉัย )X( 4   ทักษะการ
ติดตอสื่อสาร )X( 5   และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล )X( 2   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่ง
สามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังน้ี 

)X(110.0+)X(144.0+)X(121.0+)X(279.0+360.1=Y 2546tot  

2. ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมดานวัฒนธรรมนวัตกรรม )Y( 1  คือ ทักษะดานความคิดรวบยอด )X( 3  ทักษะการ
ตัดสินใจ )X( 6  ทักษะดานเทคนิค )X( 1 และทักษะการวินิจฉัย )X( 4   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 

)X(130.0+)X(155.0+)X(255.0+)X(158.0+198.1=Y 16741  

3. ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ดานวัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอลูกคา )Y( 2  คือ  ทักษะการวินิจฉัย )X( 4  ทักษะการ
ตัดสินใจ )X( 6  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 

)X(288.0+)X(313.0+613.1=Y 642  

4. ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด 
ดานวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ )Y( 3   คือ ทักษะการตัดสินใจ )X( 6 และทักษะการ
ติดตอสื่อสาร )X( 5   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 

)X(217.0+)X(434.0+349.1=Y 563  

ซึ่ง สามารถสรุปเปนแผนภูมิ ไดดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 6  สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
    หมายถึง ตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการ 
     หมายถึง สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอตัวแปรตาม 
 

ทักษะดานเทคนิค )X( 1  

.1550=Y1β  

ทักษะการบริหาร )X( tot  

ทักษะการตัดสินใจ )X( 6   
279.0=Ytotβ   255.0=Y1β  

288.0=Y2β   434.0=Y3β  

ทักษะการบริหารเวลา )X( 7  

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล )X( 2   

110.0=Ytotβ  

ทักษะดานความคิดรวบยอด )X( 3  

158.0=Y1β  

ทักษะการวินิจฉัย )X( 4   

121.0=Ytotβ     130.0=Y1β  
313.0=Y2β  

ทักษะการติดตอสื่อสาร )X( 5    
144.0=Ytotβ   217.0=Y3β  

วัฒนธรรมนวัตกรรม )Y( 1  

41631 X,X,X,XY  

วัฒนธรรมองคกร 
ทีต่อบสนองตอลูกคา )Y( 2  

642 X,XY  

วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ 

)Y( 3  

563 X,XY  

วัฒนธรรมองคกร )Y( tot  
2546tot X,X,X,XY  
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บทที่  5 

 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัย  เร่ือง “ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ  1)ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 2)วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
3)ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) ใชโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม   เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของกริฟฟน(Griffin) 
และวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาตามแนวคิดของรอบบินสและโคลเตอร(Robbins and Coulter)  
ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน , รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และ หัวหนา
งานหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 คน  รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 10 คน สถิติที่ใชในการวิจัย คือ 
คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต )X(  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise  multiple  regression  
analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) 
   

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้  มีประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบถึงสภาพที่แทจริง  สามารถ
นําไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนกับการบริหาร  โดยผูวิจัยเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม  สรุปผลเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
 1. ทักษะการบริหารของของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไป
หานอย ดังนี้ ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการวินิจฉัย ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะดาน
ความคิดรวบยอด  ทักษะการติดตอส่ือสาร ทักษะดานเทคนิค และทักษะการตัดสินใจ ตามลําดับ 
 2. วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหา
นอย ดังนี้  วัฒนธรรมนวัตกรรม วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอนักเรียน และวัฒนธรรมองคกรดาน
จิตวิญญาณ  ตามลําดับ 

3. ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม  พบวา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการวินิจฉัย ทักษะการติดตอสื่อสาร และทักษะ
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ความสัมพันธระหวางบุคคล สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมใน
ภาพรวม  ซึ่งมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ 

3.1 ทักษะการบริหารของผูบริหาร ดานทักษะดานความคิดรวบยอด ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะดานเทคนิค และทักษะการวินิจฉัย สงผลตอวัฒนธรรมนวัตกรรม 

3.2  ทักษะการบริหารของผูบริหาร ดานทักษะการวินิจฉัย และทักษะการตัดสินใจ 
สงผลตอวัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอลูกคา 

3.3  ทักษะการบริหารของผูบริหาร ดานทักษะการตัดสินใจ และทักษะการ
ติดตอสื่อสาร สงผลตอวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ 
 

การอภิปรายผล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบ
สภาพท่ีแทจริงของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม  โดยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบวาทักษะการบริหารของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบุคคลท่ีจะเขามาเปน
ผูบริหารไดนั้นตองผานการคัดเลือกมาอยางดี ไมวาจะเปนคุณสมบัติ คุณวุฒิ เพ่ือจะใหไดบุคคลที่มี
ความสามารถในการบริหารงานทั้ง 4 กลุม คือ กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหาร
งบประมาณ และกลุมบริหารท่ัวไป เพ่ือท่ีจะนําโรงเรียนไปสูเปาหมายของการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

สําหรับทักษะการบริหารของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม   เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายรายละเอียด โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต  
จากมากไปนอย  ดังนี้ 
 1.1 ทักษะการบริหารเวลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู
ในระดับมากทุกขอ   ทั้งนีเ้พราะ เวลาเปนสิ่งที่ทุกทุกคนมีเทากันแตขึ้นอยูกับใครจะบริหารจัดการเวลา
ใหไดดีกวากันการบริหารเวลาจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา การบริหารเวลา
ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด ทําใหสามารถดําเนินภารกิจตางๆไดอยางราบรื่น และมีเวลาเพียงพอที่จะ
บริหารจัดการสิ่งตางๆใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เวลาเปนทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูอยางจํากัด 
และเปนสิ่งเดียวที่ไมสามารถหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดแทนได คนที่สามารถรูคุณคาของเวลาก็ใชเวลาให
เกิดประโยชนกับตนเอง กอใหเกิดประโยชนตอภาระหนาที่อีกท้ังยังสามารถทําใหผูบริหารซ่ึงมีภารกิจ
ตางๆมากมายทํางานไดอยางมีคุณภาพ ประสบความสําเร็จครบถวนไมขาดตกบกพรองจนทําใหองคกร
เกิดความเสียหายได การทํางานในแตละวันนั้นเวลาผานไปอยางรวดเร็ว ผูบริหารจําเปนตองบริหาร
เวลาใหดีที่สุด คุมคามากที่สุด แตก็ยังมีสาเหตุและปจจัยตางๆท่ีทําใหผูบริหารเสียเวลาในกระบวนการ
บริหารดังที่ กอรตัน กลาวถึง การท่ีทําใหเสียเวลาในกระบวนการบริหารงานของผูบริหาร มาจาก
สาเหตุอันดับแรก คือ ขาดประสบการณหรือมีประสบการณนอยมาก จึงทําใหทําอะไรชากวาผูบริหาร
ที่มีประสบการณมากกวา อันดับที่สองไมจัดระบบการใชเวลา ผูบริหารที่ใชเวลาไดดีขึ้ นหากจัดระบบ
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การใชเวลา เชน จัดทําตารางการใชเวลา(Time Log) หรือจดบันทึกเวลา โดยจะกําหนดความสําคัญ
ของงานที่จะทําวางานแตละอยางควรใชเวลาเทาใด ควรจะเริ่มทําเมื่อใด อันดับท่ีสาม ธรรมชาติของ
งานที่ทํา งานบางอยางตองทําอยางละเอียดรอบคอบจะผิดพลาดไมได หรืองานบางอยางจําเปนตอง
หาขอมูลเพ่ิมเติมจึงจะจัดทําได งานที่มีธรรมชาติเชนนี้ยอมเกิดปญหาการใชเวลาและสุดทายคือไม
กระจายความรับผิดชอบ ผูบริหารมิใชบุคคลท่ีจะตองทํางานคนเดียว แตควรจะทํางานเปนทีม การ
กระจายความรับผิดชอบในการทํางาน ยอมชวยใหงานเสร็จเร็วขึ้น พนมพร จันทรปญญา ไดเสนอ
ปจจัยที่ทําใหผูบริหารเสียเวลา ดังนี้ ปจจัยแรก คือ ปจจัยภายใน หมายถึง เรื่องตางๆท่ีเสียเวลาเพราะ
ตัวผูบริหารเอง ไดแก การขาดการระวังเรื่องการใชเวลา ไมรูคุณคาของเวลา ขาดความรูความเขาใจใน
องคการ ขาดความรูและทักษะการเปนผูบริหารและผูนํา ขาดความรูและทักษะในการบริหารเวลา 
ขาดความรูและทักษะในการมอบหมายงาน หรือผูบริหารคนน้ันมักจะเคยชินกับการทําตัวยุงๆกับงาน
ตลอดเวลาแตงานไมสําเร็จและไมอยากทํางานที่จัดไวในตาราง ปจจัยท่ีสอง คือ ปจจัยภายนอก 
หมายถึง เรื่องท่ีเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ หรือ บุคคลอื่นที่ทําใหเกิดการเสียเวลาแกผูบริหาร ไดแก การ
ประชุมบอยๆ โทรศัพทมากเกินไป งานเอกสาร สายการบังคับบัญชาที่มีหลายขั้นตอนในองคการ การ
รอการตัดสินใจของผูอ่ืน การรอคอยขอมูลขาวสารจากผูอ่ืน ดังนั้น ทักษะการบริหารเวลาจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนตองมีเปนอันดับสําคัญแรกๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนายปพนสรรค 
โพธิพิทักษ ไดวิจัยเกี่ยวกับ ปจจัยและรูปแบบการบริหารเวลาของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการบริหารเวลาของรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย 6 ปจจัย ดังนี้ การต้ังเปาหมาย การวางแผน 
เทคนิคในการบริหารเวลา การใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ชวยในการบริหารเวลาและการ
ขจัดตัวการทําใหเสียเวลาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองคกร 

1.2 ทักษะการวินิจฉัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ ของ
การตัดสินใจและมีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการไมใหเกิดความ ขัดแยง ผูนําจะตองมี
ความสามารถในการวินิจฉัยปญหา แกปญหาเปน  มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการไมใหเกิด
ความขัดแยง ผูบริหารเปนผูแกปญหา (problems  manager) เนื่องจากปญหาทั้งหลายไมลงเอยดวย
ความขัดแยง ปญหาจึงมีความหมายกวางขวางกวาความขัดแยง  ผูบริหารจะตองมีความสามารถใน
การวินิจฉัยปญหา แกปญหาได ซึ่งสอดคลองกับ ถวิล  เกื้อกูลวงศ ใหความเห็นวา ทักษะบุคคลไดแก
ความสามารถและการใชดุลพินิจวินิจฉัยในการทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นหรือโดยบุคคลอื่น (หลัก
มนุษยสัมพันธ) รวมทั้งการเขาใจเรื่องการจูงใจ และการประยุกตใชภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล ผูบริหาร
ระบุขอบเขตของปญหา แสวงหาและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของขอบเขตปญหา  ผูบริหารวิเคราะห
สถานการณจุดเดน จุดดอย ปญหาตางๆ ขององคกร ผูบริหารนําเสนอขอมูลใหผูมีสวนไดสวนเสียกับ
โรงเรียนรับทราบปญหา และผูบริหารระบุขอบเขตของปญหา และรวมกันวินิจฉัยปญหารวมกับผูมี
สวนไดสวนเสียกับโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับ  กิติมา  ปรีดีดิลก ที่กลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนยอมมี
บทบาทท่ีเปนผลตอความสําเร็จ หรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางยิ่ง  ดังนั้นจึงถือวาผูบริหารหรือ
ผูนําจะตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  มีพฤติกรรมในการนําที่ถูกตองและเหมาะสม  เพราะความสําเร็จ
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ของงานทุกดานขององคการข้ึนอยูกับผูนําหรือผูบริหาร  ซึ่งเปนผูวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจแกปญหา
ตางๆ เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการวินิจฉัยสงัการไม่ให้เกิดความ ขดัแย้ง  
 1.3 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารโรงเรียนซึ่งมีการบริหารและการ
จัดการหรือบรรดาปจจัยตางๆ ที่ใชในการบริหารไมวาจะเปน  คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ  เทคนิควิธีการ
จัดการหรือเครื่องจักรกล  คนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดถึงแมจะมีปจจัยอ่ืนครบถวน  ถาขาดการสรรหา
บุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  บุคคลท่ีรวมทํางานดวยยอมขาดขวัญและกําลังใจอัน
จะสงผลใหงานของโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารสถานศึกษาแสดงความจริงใจนาเชื่อถือตอ
ผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามความถนัด มีความเปน
ประชาธิปไตย รวมกิจกรรมกับชุมชน ใหความสนิทสนมกับผูนําชุมชน นํานโยบายของผูบังคับบัญชา
เหนือชั้นขึ้นไปมาปฏิบัติ ปรับตัวใหเขากับบุคคลอ่ืนตามสถานการณได รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ใช
คําพูดที่เหมาะสม สุภาพออนโยน เปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา ติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
แสวงหาความชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนมาใชในการบริหารงานโรงเรียน และยกยองชมเชย
ผูใตบังคับบัญชาที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด
ทฤษฎีความสัมพันธของมาโย ที่กลาววา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก 1)รูจักและไววางใจ
ผูอ่ืน  2)รูจักติดตอบุคคลอยางตรงไปตรงมา 3)การยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และ 4)การ
แกไขปญหาการขัดแยง สอดคลองกับกัลยกร หอมเพชร ที่กลาววา ทักษะดานมนุษยเปนทักษะที่
เกี่ยวของกับการติดตอประสานงาน อีกทั้ง ผูนําการเปล่ียนแปลงจะตองเปนบุคคลท่ีสามารถนําและจูง
ใจผูอ่ืนใหสามารถปฏิบัติตามตนเองได โดยมีทักษะในการทํางานเปนทีม สามารถกระตุนหรือสงเสริม
ใหบุคลากรหรือทีมงานทุมเทในการทํางาน สามารถสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี เพ่ือใหการ
ทํางานเปนไปอยางราบรื่น และลดปญหาอุปสรรคในการขัดแยงระหวางผูรวมงานเพ่ือใหการทํางาน
สามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่หวังไว อีกทั้งการกระจายอํานาจโดยใชโรงเรียนเปนฐานก็ตองใช
ทักษะมนุษยในการติดตอประสานงานกับชุมชนและขอความรวมมือในการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
เพ่ือใหมีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงงานระหวางทีมเพ่ือประสิทธิภาพอันสูงสุด การกระจายอํานาจโดยใช
โรงเรียนเปนฐานตองมีทั้งกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีคุณภาพซึ่ง
ตองอาศัยทักษะดานมนุษยในการเปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมกับ
ผูบริหารเพ่ือลดชองวางในการบริหารงานระหวางผูใตบังคับบัญชาและผูบริหาร และเพ่ือสรางความ
เขาใจอันดีระหวางกันอีกทั้งยังชวยลดปญหาความขัดแยงตางๆใหนอยลงอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของเจษฎา นิลขํา ที่ศึกษาพบวาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมผูบริหาร
โรงเรียนมีทักษะการบริหารมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ทักษะดานความคิดรวบยอด 
ดานเทคนิค และดานมนุษยสัมพันธ ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารมีเวลาใหกับทุกคนในการใหคําปรึกษา
อยางจริงใจ รวมทั้งจัดใหมีการพบปะสังสรรคนอกเวลาเพ่ือสรางสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน และผูบริหาร
ยังใหโอกาสผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารงานไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
ภูริชัย ชัยศรที่ศึกษาพบวาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุก
ดาน โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดังนี้คือ ดานการศึกษาและการสอน ดานความรู 
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ความคิด ดานมนุษย  ดานมโนภาพ และดานเทคนิค ตามลําดับ อาจเน่ืองมาจากการคัดเลือกผูบริหารใน
การดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามีขั้นตอนที่คัดกรอง และเลือกสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมใน
การดํารงตําแหนง จึงทําใหสถานศึกษาไดบุคคลที่มีความรูความสามารถในการบริหารงานในฐานะ
ผูบริหารไดเปนอยางดี ผนวกกับในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ทั้ง
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  การทําผลงานวิทยฐานะใหสูงขึ้น การศึกษาดูงานท้ังในและนอกประเทศ  
การฝก อบรม พัฒนาความรู เทคนิคการบริหารในดานตางๆ ที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน และชุมชน จึงทําใหทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก      
 1.4 ทักษะดานความคิดรวบยอด  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารไดจัดทํานโยบายการ
บริหารโรงเรียนไดสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ มีนโยบาย จุดมุงหมาย ขอบขายของงานท่ี
ชัดเจน วางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นํานโยบาย 
ขอบขายของงานที่กําหนดไปใชในการปฏิบัติได กระจายงานโดยกําหนดความรับผิดชอบของ
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ดําเนินการในเรื่องหลักสูตรใหบรรลุจุดมุงหมายได 
กําหนดแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทํางบประมาณสอดคลองกับแผนพัฒนาประจําปของโรงเรียน ใช
หลักภาวะผูนําในการบริหารงาน ใหคําปรึกษาเก่ียวกับโครงการท่ีจัดขึ้นในโรงเรี ยน และมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีในการบังคับบัญชาตามลําดับขั้นของสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้เนื่องมาจากการกําหนด
นโยบาย และชี้แนวทางปฏิบัติในโรงเรียน เปนบทบาทหนึ่งของผูบริหาร โดยผูบริหารเปนผูวิเคราะห
นโยบายจากหนวยเหนือ นํามาวางเปนนโยบายของโรงเรียน พรอมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติไวชัดเจน
ใหถือปฏิบัติสามารถเขาใจไดตรงกันและนําไปปฏิบัติไดถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับทักษะ
ดานความคิดรวบยอดของเฮอรชี่และแบลนชารด ที่กลาววา ทักษะดานความคิดรวบยอด หมายถึง 
ทักษะในการเขาใจองคกรโดยภาพรวม เขาใจความซับซอนขององคการ สามารถวิเคราะห ตีความ
ปญหาและเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้น ตลอดความเขาใจในเร่ืองนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค เปน
ทักษะที่สําคัญสําหรับผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของแคทซ ที่กลาววา ผูบริหาร
สถานศึกษาตองใชทักษะทางดานความคิดรวบยอด เชน การกําหนดวิสั ยทัศนและนโยบายของ
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู ความเขาใจในเร่ืองนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของชาติทุกระดับ สามารถนํานโยบายของชาติไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีความรูในเรื่อง
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักสูตรสถานศึกษา ตองศึกษาความตองการของชุมชนและนํามาเปน
แนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รูจักวางแผนการใชจายเงินงบประมาณใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการประจําป รูจักวางแผนการใชอาคารสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูจัก
จัดลําดับความสําคัญในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาตลอดจนตองรูจักใชเกณฑในการพิจารณา
ความดีความชอบของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม แกผูใตบังคับบัญชาผูบริหาร
ระดับสูงในองคการจําเปนจะตองมีความสามารถในการใชทักษะนี้   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุฑา
ทิพย รุทธิฤทธิ์ กลาววา ทักษะดานความคิดรวบยอด เปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารใน
ระดับสูงจะตองเปนผูกําหนดและวางแผนงานในองคการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนั้น ผูบริหารจะตองมองภาพรวมขององคการไดอยางชัดเจน รวมทั้งมีวิสัยทัศน มี
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ความเขาใจตอสภาวการณและส่ิงตางๆท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการขององคการ และสอดคลอง
กับผลการศึกษาของปนัดดา ทิพยสุข ที่ไดศึกษาพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายดานทุกดาน ประกอบดวย ทักษะดานความคิดรวบยอด ดานมนุษยสัมพันธและทักษะ
ดานเทคนิควิธี อยูในเกณฑสูง ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการกํากับดูแลประสานงาน 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย  
กฎเกณฑ เพ่ือบริหารการศึกษาไดเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสังคม เชนเดียวกับ 
สมศักดิ์ คงเที่ยง กลาวไววา บทบาทและภาระหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ การ
เปล่ียนแปลงในฐานะผูนํา ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะผูนําจะตองเปนผูนําในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนเพ่ือความเหมาะสมในการดําเนินงาน ซึ่งอาจเปนการจัดระบบบริหาร
โครงสรางขององคการภายในโรงเรียน กําหนดอํานาจหนาที่ของฝายตางๆ เปนตน การพัฒนาการเรียน
การสอน ไดแก งานวิชาการนั่นเองถือวาเปนงานหลักของโรงเรียน ผูบริหารตองมีความเขาใจหลักสูตร
โปรแกรมการเรียนการสอน การประเมินผล ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมๆ เพ่ือชวยเหลือ
แนะนําครูในโรงเรียนใหเกิดพัฒนาในดานการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารกิจการ
นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจ ในขอบขายของงานกิจการนักเรียนทั้งดานการ
ปกครองและการจัดบริการตางๆซึ่งโรงเรียนตองรับผิดชอบจัดและดําเนินการ ไมวาจะเปนดานการ
รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน การแนะแนว การจัดกิจกรรมนักเรียนตลอดจนการจัดสวัสดิการและ
บริการตางๆ การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน หมายถึง การบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนตองสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยูเสมอ ใหมีขวัญกําลังใจท่ีดีใน
การปฏิบัติงานตลอดจนมีความกาวหนาในอาชีพการทํางาน การบริหารงานบริการตางๆ ไดแก งาน
ธุรการในโรงเรียน การดูแลอาคารสถานท่ี พัสดุ ครุภัณฑ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบถึง
การดําเนินงาน และประกอบการพิจารณาสนับสนุนใหโอกาสความกาวหนาแกบุคลากรในโรงเรียนงาน
ประเมินผลน้ีตองทําเปนระยะอยางตอเนื่อง 
 1.5 ทักษะการติดตอสื่อสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ   ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะนี้ เพ่ือถายทอดหรือแลกเปลี่ยน
ความคิด ความเห็น ขอเท็จจริง หรือความรูสึกไปถึงบุคลากร มุงใหเกิดความเขาใจกัน ซึ่งพบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะผูบริหารมีระดับการศึกษาท่ีสูง และสวนใหญมีประสบการณในการทํางานมาก จึงใหความสําคัญ
ของการติดตอสื่อสารในการนํามาใชในการบริหารงานตางๆของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ทองทิพภา 
วิริยะพันธุ กลาวไววา การสื่อสารมีความสําคัญตอมนุษย ซึ่งผูบริหารมีหนาท่ีหลักในการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะการพูด  ผูบริหารจะตองมีการพบปะ
กับผูคนอ่ืนๆ  เพราะสามารถสรางความโดดเดนได  การพูดยังเปนเครื่องมือในการบริหารงาน  
ผูบริหารควรมีศิลปะในการพูดหรือทักษะในการสื่อสาร เพราะจะสามารถพูดกระตุนหรือพูดโนมนาว
จิตแกลูกนองได  การทํางานเปนทีม  ทุกวันนี้มีการทํางานกันเปนทีมมากขึ้นผูบริหารจึงตองมีทักษะที่
มากในการพูด  การพูดสื่อสารหรือการพูดจึงเปนปจจัยความสําคัญในการทํางานเปนการสื่อสารดวย
การพูดมีความสําคัญมากตอการบริหารงาน  ผูบริหารการจะตองทําการพัฒนาศิลปะในการพูด  โดย
การเรียนรูเพ่ือเพ่ิมทักษะในการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการสื่อส าร
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ดวยการพูดใหดียิ่งขึ้น   ผูบริหารควรเริ่มตนดวยการวิเคราะหกลุมเปาหมายผูฟงกอน  เพราะลูกคาแต
ละคนแตละกลุมไมเหมือนกันก็ตองมีกลบทมีที่พูดแตกตางกันออกมา  ผูบริหารท่ีดีและมีศิลปะในการ
พูดจะตองรูจักวิธีการพูดแบบรักษาน้ําใจ  ไมใหผูอ่ืนเสียใจ  และเสียความรูสึกตอกัน  ผูที่มีทักษะใน
การสื่อสารหรือมีศิลปะในการพูดจะตองเปนคนละเอียดออน  ตอความรูสึกของผูอ่ืน  การพูดอยามีสติ  
คิดกอนพูด  มองโลกในแงดี  มีความจริงใจ  ผูบริหารควรฝกทักษะในการพูดและตองมีการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาคําพูดของตนเองใหดียิ่งข้ึนไป  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนางสาวปทมา  สายสอาด 
ซึ่งวิจัยเรื่อง ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการ
ติดตอสื่อสารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
อยูระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปนอย ดังนี้ 1)ชองทางการติดตอสื่อสาร 2)
ความนาเชื่อถือ 3)ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 3)ความสม่ําเสมอตอเนื่องกัน 4)ความสามารถของ
ผูรับสาร 5)ความแจมแจงของขาวสาร และอันดับสุดทาย คือ เนื้อหาสาระ ซึ่งสอดคลองกับนายสุนทร 
แพงมีกลาวไววา การส่ือสารดวยการพูดมีความสําคัญมากตอการบริหารงาน ผูบริหารควรจะตองทํา
การพัฒนาศิลปะในการพูด ดวยการเรียนรูเพ่ือทักษะในการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใหตนเอง
สามารถนําเสนอเรื่องราวท่ีตนรูหรือตนคิดตอหนาผูอ่ืนไดอยางมั่นใจ จะไดมีความกลาที่จะพูดในทุก
โอกาส อีกทั้งผูบริหารตองพูดจูงใจผูใตบังคับบัญชาเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ ซึ่งการจูงใจน้ัน เปนท้ัง
ศาสตรและศิลป ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 1)สรางความสนใจใหเกิดขึ้นแกบุคคลหรือกลุมคนเปาหมาย โดย
การกระตุนดวยผลประโยชน 2)ใหความรูในเรื่องตางๆ อยางแจมแจงถูกตอง เพ่ือใหทุกคนสามารถ
วิเคราะหและแกปญหาไดเอง 3)ใหผูถูกจูงใจยอมรับความรูใหมๆ เพ่ือจะไดเปลี่ยนทัศนคติคลอยตามที่
ผูจูงใจตองการ 4)ใหผูถูกจูงใจยึดถือปฏิบัติตามดวยความเห็นชอบของตนเอง โดยสอดคลองกับ
เปาหมายของการจูงใจ และ 5)ใหความสนใจ ติดตามชวยเหลือแกไขปญหา เมื่อผูถูกจูงใจประสบ
ปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามที่ผูถูกจูงใจตองการ 
 1.6 ทักษะดานเทคนิค  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ   ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารไดปฏิบัติ คือ จัดทําแผนงาน/โครงการในการจัด
การศึกษาสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม สงเสริมงานอาคารสถานที่ของ
โรงเรียน มีการศึกษาคนควาดวยตนเองอยูเสมอ สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสศึกษาตอ หรือเขา
รับการประชุม อบรม ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานได จัดหา
วัสดุครุภัณฑมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน สงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชาจัดทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น พูดหรือเขียนคําสั่งใหผูปฏิบัติเขาใจไดถูกตอง
ชัดเจน จัดทําระบบบัญชีที่เกี่ยวกับการเงินของโรงเรียนไดถูกตอง จัดทําระเบียบงานสารบรรณไดอยาง
ถูกตอง กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนความา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทักษะดานเทคนิค เปนทักษะที่ เกี่ยวกับ
ความสามารถในกิจกรรมเฉพาะอยางของผูบริหารสถานศึกษา ไมวาจะเปนวิธีการ กระบวนการ เทคนิค
ตางๆในการทํางาน ถึงแมวาผูบริหารจะไมใชปฏิบัติ หรืออาจใชทักษะดานเทคนิคนอยก็ตาม แตผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในลักษณะงานตางๆเปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนเกิดศรัทธาและยอมรับในความรูความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่ง
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สอดคลองกับเฮอรชี่และบลันชารด ที่อธิบายวา ทักษะดานเทคนิค หมายถึง ทักษะในการใชความรู 
วิธีการ เทคนิคที่จําเปนตอการทํางานที่ไดรับมอบหมายเฉพาะอยาง ทักษะนี้มีความสัมพันธกับ
ประสบการณการทํางาน การศึกษา และการฝกอบรม เพ่ือใหกอประสิทธิภาพการทํางาน สอดคลองกับ
แนวคิดของ สุภาพร รัตนนอย กลาวไววา ทักษะทางดานเทคนิค หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร
ในการใชความรูความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง รวมถึง  ความรู 
ความสามารถในการใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆ เทคนิค วิธีการในการบริหารใหเกิดผลสําเร็จ และสามารถ
แนะนําใหผู อ่ืนปฏิบัติตามไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคลองกับสมศักด์ิ คงเที่ยง ได
กลาวถึง รูปแบบของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนทักษะความรูทางดานเทคนิค แบงไป
ตามงาน 4 งานดังตอไปน้ี 1)ทักษะดานเทคนิค งานดานวิชาการ เชน จัดใหครูมีและใชแผนการจัดการ
เรียนรู จัดหาตําราเอกสาร สําหรับใหครูศึกษาคนควา สนับสนุนการผลิตและใชสื่อในการเรียนการสอน มี
การดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมใหครูเขารับการประชุม 
อบรมหรือสัมมนาเพ่ือพัฒนาทางวิชาการ จัดกิจกรรมชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางดานการเรียนการ
สอน จัดและใชระบบสารสนเทศดานวิชาการ มีประชาสัมพันธงานดานวิชาการ สงเสริมใหจัดหองวิชาการ 
และจัดประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาครู ในเรื่องการทําผลงานทางวิชาการ ขอกําหนดตําแหนงเพ่ือเสริมสราง
ความกาวหนาขวัญและกําลังใจ 2)ทักษะดานเทคนิค งานดานปกครอง เชน จัดระบบสารสนเทศงานดาน
ปกครองใหเปนปจจุบัน มีการวางแผนพัฒนาการดําเนินงาน มีการประชุมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียน ติดตามดูแลความประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความ
เปนประชาธิปไตย มีการติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียน โดยเชิญมารวมกิจกรรมของโรงเรียน มี
การติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนโดยระบบการสื่อสาร มีการติดตอประสานงานกับผูปกครอง
นักเรียนโดยการเยี่ยมบานนักเรียน มีการดําเนินงานดานการปองกันการใชยาในทางท่ีผิด มีการยกยอง 
ชมเชยและเผยแพรเกียรติคุณของนักเรียนที่มีความประพฤติที่ดี และสงเสริมใหครูศึกษาดูงานดาน
ปกครอง 3)ทักษะดานเทคนิค งานดานธุรการ เชน จัดหองธุรการเปนสัดสวนสะดวกตอการใหบริการ 
พัฒนาบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ การดําเนินการเบิก จายวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณที่ใชเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน มีความสะดวก รวดเร็ว จัดทําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบตางๆ เผยแพร ประชาสัมพันธแก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดระบบสารสนเทศงานดานธุรการใหเปนปจจุบัน การจัดบริการเบิก -
จายเงินในประเภทตางๆ ใหมีความสะดวกรวดเร็วและสงเสริมใหครูปฏิบัติดานงานธุรการไดเขารับการ
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 4)ทักษะดานงานเทคนิค งานดานบริการซึ่งแบงยอยออกเปน 7 ดาน ดังนี้ 
ดานงานโภชนาการ เชน จัดบริการน้ําดื่มถูกสุขลักษณะและเพียงพอ จัดสถานที่จัดจําหนายและ
รับประทานอาหารเปนสัดสวน สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เสริมสรางสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร
แกนักเรียน ควบคุมความสะอาด ควบคุมราคาของอาหาร ดานงานแนะแนว เชน จัดหองแนะแนวเปน
สัดสวน สะดวกตอการใชบริการ จัดระเบียบแนะแนวถูกตองและเปนปจจุบัน จัดสื่อหรืออุปกรณที่ใชใน
บริการแนะแนวเหมาะสมและทันสมัย สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรแนะแนวในโรงเรียน มี
การรณรงคหาทุนชวยเหลือนักเรียน และขยายการใหบริการแนะแนวเขาสูผูปกครองนักเรียน ดานงาน
พยาบาล เชน จัดหองพยาบาลใหมีความเหมาะสม มีการทําบัตรสุขภาพและบันทึกขอมูลอยางถูกตอง
และเปนปจจุบัน สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหาดานสุขภาพ สงเสริมใหมีการพัฒนา
คุณภาพครูที่ปฏิบัติงานพยาบาล ดานงานโสตทัศนศึกษา เชน จัดหองโสตทัศนศึกษาใหเหมาะสมสําหรับ
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การใชบริการ บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดี สงเสริมใหมีการจัดหาและผลิตสื่อที่
เหมาะสมกับการใชในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประชาสัมพันธสารสนเทศและการใหบริการงาน
โสตทัศนศึกษา และสงเสริมใหพัฒนาคุณภาพครูที่ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ดานงานอาคารสถานท่ี เชน 
จัดใหมีการตกแตงบริเวณโรงเรียน และอาคารเรียนใหสะอาดสวยงาม รมรื่น จัดบริเวณโรงเรียนเพ่ือ
ประโยชนในการใชสอย มีการรักษาความสะอาดหองเรียนและจัดใหอยูในสภาพใชประโยชนได สงเสริม
ใหจัดระเบียบและรักษาความสะอาดหองพักครู รักษาความสะอาดหองสวมนักเรียนใหถูกสุขลักษณะ จัด
ใหใชหองปฏิบัติการในการเรียนและปฏิบัติกรรมอยางเหมาะสม จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน งาน
ดานหองสมุด เชน จัดบรรยากาศของหองสมุดใหจูงใจครูและนักเรียนที่เข าไปใชบริการ สงเสริมและ
จัดหาใหมีหนังสือประเภทตางๆ ใหนักเรียนอยางเพียงพอ สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพครูที่ปฏิบัติงาน
หองสมุด จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด จัดระบบหนังสือ สื่อ และอุปกรณในหองสมุดใหสะดวก
ตอการคนควา จัดใหมีหองสมุดเสียงเพ่ือบริการแกครูและนักเรียน และดานงานประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธกับชุมชน ใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน โดยใชเอกสารสิ่งพิมพ เชน แผนพับ 
จดหมายขาว วารสาร เปนตน ใหมีประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนผานสื่อมวลชน ใหจัดบริการแก
ชุมชนในเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณตางๆ สงเสริมการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน จัดระบบตอนรับ
และใหบริการแกผูมาเย่ียมเยียนโรงเรียน จัดใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมกับชุมชนตามโอกาส สงเสริมการ
จัดกิจกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียน จัดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธกับชุมชน 
  1.7 ทักษะการตัดสินใจ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
อยูในระดับมากทุกขอ   ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การตัดสินใจมีความจําเปนตอการบริหารงานในทุก
องคการ ผูบริหารควรมีความเขาใจในความสําคัญของการตัดสินใจและมีหลักการในการตัดสินใจได
อยางเหมาะสมถูกตองการตัดสินใจจึงเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารอยางหลีกเลี่ยงไมได  ผูบริหาร 
จะตองทําความเขาใจในสถานการณปจจุบันมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในที่สงผล
ตอองคกร สภาพความเปนจริง ศักยภาพของปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ ผูบริหารยอมรับวาปญหาที่ตอง
ตัดสินใจเปนปญหาที่แทจริง ไมใชผลกระทบหรือผลขางเคียงของปญหา การระบุปญหาใหชัดเจน การ
ระบุถึงสาเหตุของปญหาไดอยางถูกตอง ผูบริหารจะตองแสวงหาทางเลือกหลายๆทางในการแกปญหา
การคนหาปญหาตามแนวทางตางๆท่ีมีมากกวาหนึ่งหรือสองแนวทาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กริฟ
ฟน กลาวไววา  ทักษะการตัดสินใจ(decision-making  skills)  คือ ทักษะของผูบริหารในการรับรูถึง
ปญหา กําหนดปญหา จากน้ันจึงพิจารณาเลือกวิธีการในการแกปญหาอยางเหมาะสมกับปญหานั้น 
เมื่อมองเห็นโอกาสจะหาประโยชนจากโอกาสท่ีเห็นเพ่ือพัฒนาองคการ  อยางไรก็ตามผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพเมื่อตัดสินใจสิ่งใดผิดพลาดจะตระหนักถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดแลวนั้นและจะแกไข
หรือปรับปรุงเพ่ือใหเกิดผลเสียตอองคกรนอยที่สุดเทาที่ทําได  ผูบริหารโรงเรียนซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจใน
การตัดสินใจและนําผลการตัดสินใจไปดําเนินการวางแผน เพ่ือบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจสั ่งการเปนหัวใจของกระบวนการบริหาร การตัดสินใจถือไดวาเปนสวนสําคัญของ
กระบวนการบริหาร ตัดสินใจในปญหาใด ๆ ก็ตามตองกระทําดวยความละเอียดรอบคอบเพ่ือใหมี
ความถูกตองสมเหตุสมผลมากที่สุดการตัดสินใจน้ันตองอาศัยขอมูลหรือสารสนเทศ และถาจะใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติแลวการตัดสินใจจะตองมีรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการอยางมีระบบ  
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จัดการ ซี่งสอดคลองกับ แกรี่ เดสส เลอร ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจไวเปน 4 ขั้นตอน ไดแก   
1)การระบุปญหาเริ่มตนดวยผูมีหนาที่ตัดสินใจจะตองวิเคราะหและระบุปญหาอยางถูกตองจึงจะ
สามารถดําเนินการตามขั้นตอนได ถากําหนดปญหาผิดพลาด ขั้นตอนตอๆไปก็ยอมผิด พลาด ตามมา
ดวย 2)การพัฒนาทางเลือก ในการตัดสินใจที่ดีนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทางเลือกหลายทางในแต
ละทางเลือกจะตองมีคุณภาพที่สามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดผลตามวัตถุประสงคได 3)การวิเคราะห
ทางเลือก หมายถึง เมื่อมีทางเลือกหลายทางแลว ขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหทางเลือกท่ีมีอยูหลายทาง 
โดยการใชเทคนิคตางๆเขาชวย เชน ขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ การวิเคราะหจุดคุม ทุน และ4)ทําการ
ตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจอยางเด็ดขาดภายหลังจากไดวิเคราะหอยางละเอียด แลวจึงจะทําการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผลเชนเดียวกัน ไมวาผูตัดสินใจจะใชแนวทางใดก็ตาม หากตั้งอยูบนหลักเหตุผล
และความถูกตองของการวิเคราะห จะชวยใหการตัดสินใจในแตละครั้งมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดที่ มูดี กลาวไววา การตัดสินใจเปนการกระทําที่ตองทําเมื่อไมมีเวลาท่ีจะหาขอเท็จจริงอีก
ตอไป ปญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจวาควรหยุดหาขอเท็จจริง แนวทางแกไขจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปญหาที่ตองการแกไข ซึ่งการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวพันกับการใชจายและการใช
เวลา ดังนั้น ทักษะการตัดสินใจจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนตองมีเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนประสบความสําเร็จทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ สมคิด บางโม กลาววา 
การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายท่ีวางไว 
การตัดสินใจนี้อาจเปนการตัดสินใจที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอยาง เพ่ือ
ความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเก่ียวของกับปญหาที่ยุงยากสลับซับซอน 
และมีวิธีการแกปญหาใหตัดสินใจมากกวาหนึ่งทางเสมอ ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูบริหารท่ีจะตัดสินใจ
เลือกสั่งการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเปาหมายอยางดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชนแกองคการนั้น 
           2. จากผลการวิจัยที่พบวาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  

สําหรับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายรายละเอียด โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปนอย  
ดังนี้ 
 2.1วัฒนธรรมนวัตกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ   ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนตองปรับตัวใหอยูรอดทามกลางสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพ่ือสรางความแตกตาง บุคลากรกลาคิด กลาทํา ริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
แบงปนแลกเปล่ียนความรูและความคิดซึ่งกันและกันอยูเสมอ เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการวางแผน  
รวมตัดสินใจ  มีขวัญกําลังใจในการทํางาน กลาที่จะคิดนอกกรอบ กลาทดลองทําสิ่งใหมๆ และมีความ
สนใจใฝเรียนรูอยูตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอองคกร ดังจะสังเกตไดวา 
องคกรที่มีการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมเทานั้นจึงจะสามารถพัฒนาไปสูการเปน 
“องคกรนวัตกรรม” ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับทุกองคกรท่ีตองการเปนผูนําและอยูรอดซึ่ง
สอดคลองกับ คอลบ, รูบิน และออสแลนด(Kolb, Rubin and Osland) ไดใหแนวคิดวา วัฒนธรรม
องคกร คือ รูปแบบของคติฐานที่ทําใหกลุมไดเรียนรูที่จะคิดประดิษฐ พัฒนา แกปญหาในการปรับตัว
จากภายนอกและการบูรณาการจากภายใน   ในยุคนี้ อาจกลาวไดวา การจะเปนองคกรนวัตกรรมไดก็
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ตอเมื่อองคกรน้ันจะตองมีวัฒนธรรมนวัตกรรมเปนองคประกอบอยูดวย  เพ่ือตองการกระตุนให
โรงเรียนตื่นตัวที่จะคิดคนนวัตกรรมอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการสรางระบบนวัตกรรมอันจะเปน
พ้ืนฐานในการผลักดันใหประเทศไทยเจริญกาวหนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยการสร างความ
ตื่นตัว ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งในระดับอุตสาหกรรม 
ระดับองคกร และระดับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเกิด “ความคิดสรางสรรค” อัน
เปนจุดเริ่มตนในการนําไปสูการเกิดนวัตกรรม ดังนั้น การท่ีประเทศไทยจะเกิดนวัตกรรมขึ้นไดเปน
จํานวนมากน้ัน  จึงจํา เปนตองสง เสริมให เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในองคกรตางๆ ของ
ประเทศ วัฒนธรรมในองคกรมักเกิดจากความเชื่อและพฤติกรรมที่ทํากันมาอยางตอเนื่องของสมาชิก
ในองคกร ซึ่งสวนใหญเกิดจากผูบริหารเปนผูกําหนดวิธีการหรือระบบขึ้นมาเพ่ือใสความเชื่อและ
ผลักดันพฤติกรรมนั้นเขาไปในองคกร ดังนั้น การจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรจึงตองอาศัยเวลา
และจะตองเร่ิมตนจากตัวผูบริหารกอน ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหผูบริหารมักมองวา วัฒนธรรมองคกร
เปนสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานซ่ึงยากตอการเปล่ียนแปลง หรือหากเปล่ียนแปลงก็อาจสงผลกระทบ
ตอการบริหารงานของผูบริหารเองได ดังนั้น หากตองการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมภายใน
องคกร ผูบริหารจะตองทําตัวเปนผูนําของการเปลี่ยนแปลงเสียกอน และจะตองเปนผูทําหนาที่ให
คําแนะนํามากกวาการเปนผูชี้นํา ซึ่งตองยอมรับความจริงวา ผูนํากับการเปลี่ยนแปลงก็จะมีทั้งคน
เกลียดและคนรัก แตจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองคกรอยางรวดเร็ว อยางไรก็ด ี
องคกรจะประสบความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมไดนั้นไมไดเกิดขึ้นจากปจจัยใด
เพียงอยางเดียว แตจะตองมีปจจัยหลายประการที่เสริมซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะเร่ืองของบุคลากร ซึ่ง
เปนที่ทราบกันดีวา บุคลากรคือทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดในองคกร แตในปจจุบันยังมีองคกรอีกจํานวน
มากท่ีผูบริหารไมไดใหความสําคัญกับบุคลากรเทาที่ควร โดยในหลายองคกรท่ีบุคลากรจะเปนตัวเลือก
สุดทายในการลงทุนของผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารไดมองขามประเด็นสําคัญของการสรางนวัตกรรม
ที่วา นวัตกรรมเกิดขึ้นมาไดก็เนือ่งจากความคิดสรางสรรคของคน ดังนั้น การสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรม
นวัตกรรมในองคกรจึงควรมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือยกยองผูที่สรางสรรคนวัตกรรมที่ เปนประโยชนตอ
องคกร ซึ่งจะเปนตัวอยางและกระตุนใหคนอ่ืนในองคกรเกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องของ
นวัตกรรม ควบคูไปกับการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรูและการทํางานในองคกรที่เอ้ือตอการ
คิดคนสิ่งใหมขึ้นมาตั้งแตระดับผูบริหารจนถึงพนักงานระดับลาง ซึ่ง ถือเปนปจจัยสําคัญขององคกร
นวัตกรรม เนื่องจากจะทําใหทุกคนในองคกรรวมแรงรวมใจกันเสนอความคิดในเชิงสรางสรรคที่จะชวย
ใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมาลี   ควรคะนึง พบวา ระดับ
วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวมในโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกขนาดอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 8 ดาน คือ การยอมรับนับถือ การมอบอํานาจ 
ความมีคุณภาพ เปาหมายของโรงเรียน ความซื่อสัตยสุจริต ความเอ้ืออาทร ความหลากหลายของ
บุคลากร ตามลําดับ และ อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ความไววางใจและการตัดสินใจตามลําดับ  
ระดับวัฒนธรรมโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญมากกวาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
และดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนพบวาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กมากกวาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญและขนาดกลาง  ซึ่งขัดแยงกับ มนัญญา ประสูติแสงจันทร ซึ่งไดวิจัย
เรื่อง วัฒนธรรมองคการกับการพัฒนาตนเองของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 
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ผลการวิจัยพบวาวัฒนธรรมนวัตกรรมและความเส่ียงอยูในระดับปานกลาง เปนวัฒนธรรมที่มีควรไดรับ
การพัฒนาโดยพิจารณาจากความถนัด ความสามารถของบุคลากรเพ่ือนําไปจัดทีมงานในการ
ปฏิบัติงานเปนทีม รวมมือกันสรางนวัตกรรมใหมๆ สรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานเชิงรุก ระดมสมอง
ชวยกันตัดสินใจเพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 
 2.2 วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารจําเปนตองวิเคราะหปจจัย
แวดลอมภายนอกองคการ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของโรงเรียน ดวยเหตุนี้วัฒนธรรมของแตละ
โรงเรียนจึงผิดแผกแตกตางกัน อยางไรก็ตาม โรงเรียนตางๆก็มักมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน เพราะ
ดําเนินงานภายใตสภาวะแวดลอมที่คลายกัน คานิยมที่ดีของโรงเรียนควรมุงที่ความมีประสิทธิผล 
ตัวอยางเชน ภายใตสภาวะแวดลอมที่มีการแขงขันสูง (competitive environment) ยอมตองการ
ความยืดหยุน (flexibility) และความสามารถตอบสนอง (responsiveness) ตอนักเรียนไดสูงและ
รวดเร็ว ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีวัฒนธรรมท่ีมุงเนนความสามารถปรับตัว (adaptability) เปนหลัก
มากกวายึดคานิยมวา “ดี” หรือ “เลว” เทานั้น โดยผูบริหารจะตองมีสามารถในการผสมผสานคานิยม
เหลานี้ใหอยูในจุดที่ลงตัวพอดี ผูบริหารที่สามารถในการจัดความสัมพันธระหวางคานิยมที่เปน
วัฒนธรรม (cultural values) กลยุทธขององคการ (organizational strategy) และบริบทแวดลอม
ภายนอก (external environment) ไดดี ยอมเก้ือหนุนตอความตองการของนักเรียน ผูบริหารตอง
ปลูกฝงใหบุคลากรของโรงเรียนเห็นความสําคัญของนักเรียน กําหนดเปนพันธกิจของโรงเรียน สื่อสาร
ไปยังบุคลากร เขาถึงผูปกครอง ชุมชนใหมากที่สุด เพ่ือพัฒนานักเรียนและคุณภาพทางการศึกษาของ
นักเรียน มีการสํารวจความคิดเห็น ความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน ใหความใสใจ 
จริงใจ ตรงไปตรงมา ใหความเสมอภาคเทาเทียมกัน พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เครือขาย
ผูปกครอง โดยกําหนดยุทธศาสตรหลายรูปแบบเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางวิชาการ
ตางๆ ผูบริหารคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเปนมิตร  มีความเอาใจใส ความกระตือรือรนในการทํางาน
เพ่ือโรงเรียน จัดสรรงานใหเหมาะสมกับบุคลากร  ผูบริหารมีการสํารวจความคิดเห็นของครู นักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือดําเนินการพัฒนาโรงเรียนโดยตอบสนองตอความตองการของนักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ โรงแรมโอเรียนเต็ล ซึ่งมีวัฒนธรรมองคการโดยให
ความสําคัญแกความพึงพอใจของลูกคา ลูกคาคือบุคคลสําคัญที่สุดของโรงแรม ความพึงพอใจของลูกคา
เปนกุญแจสูความสําเร็จ ผูบริหารระดับสูงฟงความคิดเห็นของลูกคาเสมอ เพราะทุกความเห็นมีคาที่สุด
เพ่ือนําไปปรับปรุง มีการจัดกิจกรรมสานสายใยครอบครัวโอเรียนเต็ล โดยสงจดหมายพูดคุย สงการดอวย
พร ใหขอมูลขาวสารใหมๆของโรงแรมแกลูกคาเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม กําหนดวัฒนธรรมองคกร คือ การทํางานเชิงรุก เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
และสถาบันกัลยาณราชนครินทร กําหนดวัฒนธรรมองคกร คือ มุงมั่น จัดแนวคิด จิตพัฒนา เนนลูกคา 
ผานระบบ ครบทีม ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลาววา คานิยมหลัก
ขององคกรแตละองคกรสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตขององคกร ที่สมาชิกรวมรับรูและยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด จนเปล่ียนความเคยชินของสมาชิกอยางยั่งยืน ซึ่งจะ
นําไปสูวัฒนธรรมขององคกร ในที่สุดคานิยมหลักขององคกรมักจะเปนสิ่งท่ีเปนนามธรรมที่แสดงถึงคุณคา 
และพลังที่ยิ่งใหญเมื่อแปรเปลี่ยนเปนวิถีปฏิบัติของสมาชิกในองคกร 
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 2.3 วัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในโลกที่สับสนวุนวายในปจจุบันความผูกพันดวย
ใจตอสถานที่ทํางานมีความสําคัญมากขึ้น บุคลากรตางพยายามคนหาทางออกจากความเครียดและ
ความกดดันในชีวิตประจําวันท่ียุงเหยิงและเหนื่อยลา วิถีชีวิตปจจุบันที่ครอบครัวแตกแยก ชีวิตที่เรงรีบ
และแขงขัน ปญหาจราจรติดขัด เทคโนโลยีใหมๆ ทําใหผูคนตางมุงวัตถุนิยม หางเหินความสัมพันธ
และขาดความเอ้ืออาทรตอกัน พนักงานที่ทํางานอยูในองคการท้ังหลายในปจจุบัน จึงมักมีความนึกคิด
และจิตใจ ที่จะคนหาความหมายและเปนหมายท่ีแทจริงในการทํางานกับท้ังมีความปรารถนาที่จะมี
ความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงานและตองการการยอมรับเปนสวนหนึ่งของกลุมเพ่ือชดเชยส่ิงที่ขาด
หายไปในสังคมปจจุบัน องคการที่วัฒนธรรมมุงใหพนักงานมีความผูกพันดวยใจตอองคการ จึงตอง
หาทางที่จะรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวใหนานท่ีสุดดวย การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในการ
ทํางานที่ทําใหมีความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวไดมากที่สุดจึงสามารถแกปญหาและตอบสนอง
ความตองการของพนักงานดังกลาวไดโดยพยายามทําใหองคการเปนเหมือนที่นาอยูหรือบานหลังที่สอง
ที่มีแตความอบอุนเพ่ือ ดึงดูดใหพนักงานอยูกับองคการไดนาน ๆ องคการท่ีมีวัฒนธรรมเนนความ
ผูกพันตอองคการดวยใจจะมีลักษณะ 5 ประการ ดังนี้   1)Strong Sense of Purpose: มีความสํานึก
อยางแรงกลาตอการบรรลุเปาหมายทางสังคมตอองคการโดยสรางวัฒนธรรมองคการใหตอบสนองตอ
ความสําเร็จของเปาหมายขององคการซ่ึงอาจมิใชมุงตอความสําเร็จของเปาหมายขององคการซ่ึงอาจ
มิใชมุงตอกําไรเปนสําคัญเสมอไป เชน Southwest Airline มุงสูเปาหมายการมีคาโดยสารตํ่า 
ใหบริการตรงตอเวลา และใหประสบการณบินที่ใหความบันเทิงแกผูโดยสาร  Tom's of Maine มุง
จําหนายผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงามท่ีผลิตจากวัตถุธรรมชาติดวยกระบวนการผลิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมเปนตน 2) Focus on Individual development: องคการท่ีเนนสรางความผูกพันตอ
องคการดวยใจจะตระหนักในความมีคุณคาของพนักงานจะไมเปนเพียงองคการท่ีใหพนักงานมาทํางาน
ผานไปวันหน่ึง ๆ เทานั้นแตจะสรางวัฒนธรรมท่ีพัฒนาพนักงานแตละคนใหเรียนสิ่งตาง ๆ เปนการ
เพ่ิมทักษะและคุณคาในตัวพนักงานและมีโอกาสท่ีจะไดรับความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานอยาง
ตอเนื่อง  3)Trust and Openness: องคการท่ีมุงเนนการสรางความผูกพันของพนักงานตอองคการ
ดวยใจจะมีวัฒนธรรมท่ีทําใหพนักงานมีความไววางใจซึ่งกันและกัน  (Mutual Trust) มีความ
ซื่อสัตย (Honesty) และเปดเผยตรงไปตรงมา (Openness) ผูบริหารจะตองไมกลัวที่จะยอมรับความ
ผิดพลาดและจะตองยืนอยูแถวหนารวมกับพนักงาน ลูกคาหรือผูจําหนายวัตถุดิบ ประธานกรรมการ
บริษัท Wetherill Associates บริษัทผูจัดจําหนายอุปกรณรถยนตที่ประสบความสําเร็จแหงหนึ่งกลาว
วา "เราจะไมมีการพูดเท็จ ในที่นี่และทุกคนก็รูดีเราจะซื่อสัตยในคุณภาพของผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาแมวาจะเกิดปญหาใดกับบริษัทเราก็ตาม" 4)Employee Empowerment: ขอ
แตกตางประการสุดทายขององคการที่เนนสรางความผูกพันของพนักงานตอองคการดวยใจเมื่อเทียบ
กับองคการทั่วไป คือ ผูบริหารจะไมปดกั้นอารมณและความรูสึกของพนักงาน นั่นคือ พนักงาน
สามารถแสดงออกซึ่งอารมณและความรูสึกไดโดยมิตองเกรงกลัวความผิดหรือการถูกตําหนิ ปจจุบันมี
องคการไมนอยที่สรางวัฒนธรรมองคการโดยนําเรื่องเก่ียวกับจิตวิญญาณบางอยางมาเปนขอปฏิบัติ ซึ่ง
มีขอวิพากษวิจารณตามมาวาการกระทําเชนนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม ซึ่งมีการวิเคราะหหาคําตอบ
วาหากนําเอากิจกรรมเก่ียวกับจิตวิญญาณเขามาเปนขอปฏิบัติแลว ทําใหพนักงานรูสึกอึดอัด เชน 



119 

 
 

บังคับใหพนักงานตองเขารวมในลัทธิศาสนาหรือพิธีกรรมใด ๆ ก็เปนเร่ืองที่ไมนาจะถูกตอง และขอ
ปฏิบัติทางจิตวิญญาณนั้นชวยใหพนักงานคนพบความหมายของการทํางานและชีวิตเกิดปญญาเห็นสัจ
ธรรมทําใหสามารถลด ละ เลิกกิเลสและอบายมุขตาง ๆ ไมแกงแยงชิงดีอิจฉาริษยาตอกันมุงหนา
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน ทําใหเกิดความสุขทางจิตใจและสุขภาพท่ีดีทาง
กายทั้งพนักงานและองคการโดยรวมก็ไมนาจะมีปญหาใด ๆ มีการศึกษาพบวาองคการท่ีมีวัฒนธรรม
เนนความผูกพันของพนักงานตอองคการดวยใจมีความสัมพันธกับกําไรที่เพ่ิมขึ้น การลาออกจากงาน
นอยลง พนักงานมีความคิดสรางสรรค มีความพึงพอใจในการทํางานการทํางานเปนทีมดีขึ้นและ
ประสิทธิภาพโดยรวมขององคการดีขึ้น  โรงเรียนใหความสําคัญกับเปาหมายทางจิตใจ หรือ มีการ
สรางวัฒนธรรมความเชื่อขององคกร ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญ
และคุณคาของบุคลากรในองคกร ผูบริหารมีความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร  ซึ่งสอดคลอง
กับ แนวคิดของ  ธมลวรรณ มีเหมย ,รัตติกรณ จงวิศาล และไฉไล ศักดิวรพงศ ที่กลาววา จิตวิญญาณ
ในองคการ ซึ่งจิตวิญญาณในองคการไมเพียงแตจะเกิดประโยชนกับพนักงานเพียงอยางเดียว แต
สามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนกับองคการไดเชนกัน โดยคุณคาแหงจิตวิญญาณสามารถผสมผสานกับ
องคการและสามารถทํานายพฤติกรรมองคการในกลุมคน ทั้งยังสงผลทางบวกตอทัศนคติของพนักงาน
ในองคการ ทําใหพนักงานเขาใจคุณคาแหงจิตวิญญาณของตน อีกดวย ซึ่งในเมืองไทยการศึกษาใน
เรื่องของจิตวิญญาณในองคการนั้นยังไมเปนที่รูจัก โดยมากหากกลาวถึงจิตวิญญาณแลว ในเมืองไทย
มักจะคิดไปในเชิงปรัชญาและศาสนา ในเรื่องของไสยศาสตรมากกวา เมื่อพนักงานรับรูวาองคการมีจิต
วิญญาณในองคการ ก็จะทําใหพนักงานเกิดความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น มีความจริงใจและความ
ไววางใจ ทําใหบุคคลบรรลุเปาหมายและมีความผูกพัน และสุดทายก็จะสงผลถึงประสิทธิผลของ
องคการ 
 3. จากผลการวิจัยในเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สามารถนํามาอธิปรายผล ไดดังนี้ 
 3.1 ผลการวิจัย พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน
มัธยมศกึษาในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย และจากการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดาน
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารโรงเรียนกอนการเขา
สูตําแหนงนั้น จะตองผานหลักสูตรการอบรมผูบริหารในระดับตางๆ ซึ่งเปนการเตรียมทักษะ 
ประสบการณในการบริหารงาน และในหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนไดมีการจัดอบรม 
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาผูบริหารโรงเรียนในรูปแบบตางๆ และหลายหลากวิธีมาโดยตลอด เพ่ือเปน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณตางๆ ที่เปนการเพ่ิมพูนทักษะการบริหารไวดวย ซึ่งเทากับ
เปนการเพ่ิมพูนความรูความสามารถ และทักษะการบริหารทางดานทักษะการตัดสินใจซ่ึงผูบริหาร
จะตองทําความเขาใจในสถานการณปจจุบันมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในที่สงผล
ตอองคกร สภาพความเปนจริง ศักยภาพของปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ ผูบริหารยอมรับวาปญหาที่ตอง
ตัดสินใจเปนปญหาที่แทจริง ไมใชผลกระทบหรือผลขางเคียงของปญหา การระบุปญหาใหชัดเจน การ
ระบุถึงสาเหตุของปญหาไดอยางถูกตอง ผูบริหารจะตองแสวงหาทางเลือกหลายๆทางในการแกปญหา
การคนหาปญหาตามแนวทางตางๆท่ีมีมากกวาหนึ่งหรือสองแนวทาง  ทักษะการวินิจฉัย ซึ่งผูบริหาร
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จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีตางๆ ของการตัดสินใจและมีความสามารถในการวินิจฉัยสั่ง
การไมใหเกิดความขัดแยง ผูนําจะตองมีความสามารถในการวินิจฉัยปญหา แกปญหาเปน  มี
ความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการไมใหเกิดความขัดแยง ผูบริหารเปนผูแกปญหา (problems  
manager) เนื่องจากปญหาทั้งหลายไมลงเอยดวยความขัดแยง ปญหาจึงมีความหมายกวางขวางกวา
ความขัดแยง  ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการวินิจฉัยปญหา แกปญหาได ทักษะการ
ติดตอสื่อสาร ซึ่งผูบริหารจําเปนตองมีทักษะนี้ เพ่ือถายทอดหรือแลกเปล่ียนความคิด ความเห็น 
ขอเท็จจริง หรือความรูสึกไปถึงบุคลากร มุงใหเกิดความเขาใจกัน ซึ่งพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีระดับ
การศึกษาท่ีสูง และสวนใหญมีประสบการณในการทํางานมาก จึงใหความสําคัญของการติดตอสื่อสาร
ในการนํามาใชในการบริหารงานตางๆของโรงเรียน และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลที่ผูบริหาร
สามารถนําไปใชในการบริหารงานในโรงเรียน จึงทําใหครูและบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมมีการประพฤติปฏิบัติกันอยางตอเนื่องจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของกลุมคน เปน
พ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําใหโรงเรียนดําเนินกิจกรรมอยางราบรื่นและย่ังยืน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ร็
อบบินส ที่กลาวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ระบบทุกอยางที่กอใหเกิดความเขาใจรวมกันใน
แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางในการดําเนินงานขององคการและเปรียบเสมือนบุคลิกลักษณะของ
องคการ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นุรา สระสม ซึ่งวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กลาว
วา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีองคประกอบดานการกระตุนทางปญญา การสรางแรงบันดาลใจ และความ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล อยางมีนัยสําคัญที่.05 
 3.2 ผลการวิจัย พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอองคประกอบยอยของ
วัฒนธรรมองคการดานวัฒนธรรมนวัตกรรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ี
รับนํานโยบายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติที่นําแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาปรับใช สงผลให
โรงเรียนแตละแหงตองมีการปรับตัวตามไปดวย และผูบริหารไดจัดทํานโยบายการบริหารโรงเรียนได
สอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ มีนโยบาย จุดมุงหมาย ขอบขายของงานท่ีชัดเจน วาง
แผนการใชอาคารสถานท่ีใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นํานโยบาย ขอบขายของ
งานที่กําหนดไปใชในการปฏิบัติได กระจายงานโดยกําหนดความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชาเพ่ือ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ดําเนินการในเรื่องหลักสูตรใหบรรลุจุดมุงหมายได กําหนดแนวคิดท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับการทํางบประมาณสอดคลองกับแผนพัฒนาประจําปของโรงเรียน ใชหลักภาวะผูนําใน
การบริหารงาน ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโครงการที่จัดขึ้นในโรงเรียน และมอบหมายอํานาจหนาที่ในการ
บังคับบัญชาตามลําดับขั้นของสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้เนื่ องมาจากการกําหนดนโยบาย และชี้
แนวทางปฏิบัติในโรงเรียน เปนบทบาทหน่ึงของผูบริหาร โดยผูบริหารเปนผูวิเคราะหนโยบายจาก
หนวยเหนือ นํามาวางเปนนโยบายของโรงเรียน พรอมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติไวชัดเจนใหถือปฏิบัติ
สามารถเขาใจไดตรงกันและนําไปปฏิบัติไดถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับทักษะดานความคิด
รวบยอดของเฮอรชี่และแบลนชารด ที่กลาววา ทักษะดานความคิดรวบยอด หมายถึง ทักษะในการ
เขาใจองคกรโดยภาพรวม เขาใจความซับซอนขององคการ สามารถวิเคราะห ตีความปญหาและ
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เหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้น ตลอดความเขาใจในเร่ืองนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค ทักษะการบริหาร
ทางดานทักษะดานความคิดรวบยอดเปนทักษะที่สําคัญสําหรับผูบริหาร    ผูบริหาร จะตองทําความ
เขาใจในสถานการณปจจุบันมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในท่ีสงผลตอองคกร 
สภาพความเปนจริง ศักยภาพของปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ ผูบริหารยอมรับวาปญหาที่ตองตัดสินใจเปน
ปญหาที่แทจริง ไมใชผลกระทบหรือผลขางเคียงของปญหา การระบุปญหาใหชัดเจน การระบุถึง
สาเหตุของปญหาไดอยางถูกตอง ผูบริหารจะตองแสวงหาทางเลือกหลายๆทางในการแกปญหาการ
คนหาปญหาตามแนวทางตางๆท่ีมีมากกวาหนึ่งหรือสองแนวทาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กริฟฟน 
กลาวไววา  ทักษะการตัดสินใจ(decision-making  skills)  คือ ทักษะของผูบริหารในการรับรูถึง
ปญหา กําหนดปญหา จากน้ันจึงพิจารณาเลือกวิธีการในการแกปญหาอยางเหมาะสมกับปญหานั้น 
เมื่อมองเห็นโอกาสจะหาประโยชนจากโอกาสที่เห็นเพ่ือพัฒนาองคการ  อยางไรก็ตามผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพเมื่อตัดสินใจสิ่งใดผิดพลาดจะตระหนักถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดแลวนั้นและจะแกไข
หรือปรับปรุงเพ่ือใหเกิดผลเสียตอองคกรนอยที่สุดเทาที่ทําได  ผูบริหารโรงเรียนซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจใน
การตัดสินใจและนําผลการตัดสินใจไปดําเนินการวางแผน เพ่ือบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจสั ่งการเปนหัวใจของกระบวนการบริหาร การตัดสินใจถือไดวาเปนสวนสําคัญของ
กระบวนการบริหาร ตัดสินใจในปญหาใด ๆ ก็ตามตองกระทําดวยความละเอียดรอบคอบเพ่ือใหมี
ความถูกตองสมเหตุสมผลมากท่ีสุดการตัดสินใจน้ันตองอาศัยขอมูลหรือสารสนเทศ และถาจะใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติแลวการตัดสินใจจะตองมีรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการอยางมีระบบ  
จัดการ  ผูบริหารไดปฏิบัติ คือ จัดทําแผนงาน/โครงการในการจัดการศึกษาสอดคลองกับสภาพของ
โรงเรียน ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม สงเสริมงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน มีการศึกษาคนควาดวย
ตนเองอยูเสมอ สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสศึกษาตอ หรือเขารับการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานได จัดหาวัสดุครุภัณฑมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาจัดทําผลงานเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน พูดหรือเขียนคําสั่งใหผูปฏิบัติเขาใจไดถูกตองชัดเจน จัดทําระบบบัญชีที่เกี่ยวกับ
การเงินของโรงเรียนไดถูกตอง จัดทําระเบียบงานสารบรรณไดอยางถูกตอง กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง และนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนความาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากทักษะดานเทคนิค เปนทักษะที่เกี่ยวกับความสามารถในกิจกรรมเฉพาะอยางของผูบริหาร
สถานศึกษา ไมวาจะเปนวิธีการ กระบวนการ เทคนิคตางๆในการทํางาน ถึงแมวาผูบริหารจะไมใชปฏิบัติ 
หรืออาจใชทักษะดานเทคนิคนอยก็ตาม แตผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรู ความเขาใจใน
ลักษณะงานตางๆเปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกิดศรัทธาและยอมรับใน
ความรูความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับเฮอรชี่และบลันชารด ที่อธิบายวา ทักษะ
ดานเทคนิค หมายถึง ทักษะในการใชความรู วิธีการ เทคนิคท่ีจําเปนตอการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
เฉพาะอยาง ทักษะนี้มีความสัมพันธกับประสบการณการทํางาน การศึกษา และการฝกอบรม เพ่ือใหกอ
ประสิทธิภาพการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดของ สุภาพร รัตนนอย กลาวไววา ทักษะทางดานเทคนิค 
หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใชความรูความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน
อยางใดอยางหนึ่ง รวมถึง ความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆ เทคนิค วิธีการในการ
บริหารใหเกิดผลสําเร็จ และสามารถแนะนําใหผูอ่ืนปฏิบัติตามไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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และทักษะการวินิจฉัย เพ่ือนําแนวทางสรางแรงบันดาลใจที่เนนใหผูปฏิบัติงานเล็งเห็นปญหาตางๆท่ี
เกิดข้ึนในโรงเรียน และควรหาวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น เพ่ือหาขอสรุปใหมใหดีขึ้นกวาเดิม และเนน
การสรางแรงจูงใจภายในดวยการกระตุนจิตวิญญาณของบุคลากรในโรงเรียนใหมีชีวิตชีวาในการ
สรางสรรคงาน สงเหลานี้ลวนสงผลตอการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคกรดานวัฒนธรรมนวัตกรรม 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เซอรจิโอวานนี ที่กลาววา 
ทักษะที่ผูบริหารจะตองรูจักตนเอง มีความมั่นใจ มั่นคงในอารมณ จะตองรูจักและพยายามเขาใจผูอ่ืน 
ลักษณะของผูบริหารท่ีแสดงถึงความโอบออมอารี เปนเครื่องมือสําหรับผูนําในการสรางแรงจูงใจ การ
สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน มีภาวะผูนํา รูวิธีการสรางทีมงาน เพ่ือใหการบริหารสําเร็จตาม
จุดมุงหมาย หรือ พัฒนาทัศนคติ การทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ ทักษะนี้เปนทักษะที่เอ้ือ
ใหงานบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ 
 3.3 ผลการวิจัย พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอองคประกอบยอยของ
วัฒนธรรมองคการดานวัฒนธรรมองคกรท่ีตอบสนองตอนักเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ทักษะของ
ผูบริหารในการรับรูถึงปญหา กําหนดปญหา จากนั้นจึงพิจารณาเลือกวิธีการในการแกปญหาอยาง
เหมาะสมกับปญหานั้น เมื่อมองเห็นโอกาสจะหาประโยชนจากโอกาสที่เห็นเพ่ือพัฒนาองคการ   
อยางไรก็ตามผูบริหารที่มีประสิทธิภาพเมื่อตัดสินใจสิ่งใดผิดพลาดจะตระหนักถึงการตัดสินใจท่ี
ผิดพลาดแลวนั้นและจะแกไขหรือปรับปรุงเพ่ือใหเกิดผลเสียตอองคกรนอยที่สุดเทาที่ทําได   ผูบริหาร
โรงเรียนซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจและนําผลการตัดสินใจไปดําเนินการวางแผน เพ่ือบริหาร
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพการตัดสินใจสั่งการเปนหัวใจของกระบวนการบริหารการตัดสินใจถือได
วาเปนสวนสําคัญของกระบวนการบริหาร ตัดสินใจในปญหาใด ๆ ก็ตามตองกระทําดวยความละเอียด
รอบคอบเพ่ือใหมีความถูกตองสมเหตุสมผลมากท่ีสุดการตัดสินใจนั้นตองอาศัยขอมูลหรือสารสนเทศ 
และถาจะใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติแลวการตัดสินใจจะตองมีรูปแบบ  ขั้นตอน และ
กระบวนการอยางมีระบบ  จัดการ ซี่งสอดคลองกับ แกรี่ เดสส เลอร ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจ
ไวเปน 4 ขั้นตอน ไดแก   1)การระบุปญหาเริ่มตนดวยผูมีหนาที่ตัดสินใจจะตองวิเคราะหและระบุ
ปญหาอยางถูกตองจึงจะสามารถดําเนินการตามขั้นตอนได ถากําหนดปญหาผิดพลาด ขั้นตอนตอๆไป
ก็ยอมผิด พลาด ตามมาดวย 2)การพัฒนาทางเลือก ในการตัดสินใจที่ดีนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
ทางเลือกหลายทางในแตละทางเลือกจะตองมีคุณภาพ ท่ีสามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดผลตาม
วัตถุประสงคได 3)การวิเคราะหทางเลือก หมายถึง เมื่อมีทางเลือกหลายทางแลว ขั้นตอนนี้เปนการ
วิเคราะหทางเลือกที่มีอยูหลายทาง โดยการใชเทคนิคตางๆเขาชวย เชน ขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ การ
วิเคราะหจุดคุมทุน และ4)ทําการตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจอยางเด็ดขาดภายหลังจากได
วิเคราะหอยางละเอียด แลวจึงจะทําการตัดสินใจอยางมีเหตุผลเชนเดียวกัน ไมวาผูตัดสินใจจะใช
แนวทางใดก็ตาม หากตั้งอยูบนหลักเหตุผลและความถูกตองของการวิเคราะห จะชวยใหการตัดสินใจ
ในแตละคร้ังมีคุณภาพมากขึ้น ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษา มีความรูความสามารถในเชิงสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ มีการแลกเปล่ียนขอมูล เพ่ือระดมแนวทางและทิศทางในการพัฒนาตามท่ี โรงเรียน 
ผูปกครองและชุมชนเห็นพองกัน ผูบริหารวิเคราะหสถานการณของโรงเรียนและทําการวินิจฉัยเพ่ือ
หาทางออกของการแกปญหาและพัฒนาโรงเรียน สงผลไปยังประสิทธิผลและประสิทธิผลที่ดีขึ้น จน
เปนที่พึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสงเหลานี้ลวนสงผลตอการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
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องคกรดานวัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของ จุฬาลักษณ  เกษมสันตกุศล ที่วิจัยเรื่อง แนวทางเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ที่กลาวไววา พนักงานไมเปนเพียงคนทํางานธนาคาร แต
คือเพ่ือนรวมงานและเพ่ือคูคิดของลูกคา พนักงานของธนาคารท่ีติดตอและบริการลูกคาโดยตรง ชวย
ใหธนาคารบรรลุเปาประสงคนี้ได นั่นคือเปรียบพนักงานธนาคารไดกับครูและบุคลากรของโรงเรียนที่
พึงสรางสรรคนักเรียนของตนใหเปนคนเกง ดี และมีความสุข ตามความปรารถนาของครอบครัวและ
สังคมซึ่งเปรียบเสมือนเปนลูกคาของโรงเรียนนั่นเอง 
 3.4 ผลการวิจัย พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอองคประกอบยอยของ
วัฒนธรรมองคกรดานวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารมีทักษะสําคัญ
เพ่ือใหงานที่องคกรปฏิบัติอยูประสบความสําเร็จ และเพ่ือความสําเร็จของผูบริหารเองดวย  เปน
ความรูความสามารถในเชิงปฏิบัติการ เทคนิคกระบวนการบริหารและการจัดการ การมอบหมาย
กระจายงานใหผูใตบังคับบัญชา  การจัดการสิ่งที่เปนนามธรรม ผูบริหารมีทักษะความสามารถในการ
มองภาพรวมขององคกรและสิ่งแวดลอมขององคกรเพ่ือบริหารจัดการองคกรในลักษณะขององครวม 
ตัดสินใจการบริหารจัดการองคการในภาพกวาง สามารถถายทอดความคิดและขอมูลไปยังผูอ่ืน และ 
ความสามารถในการรับความคิดและขอมูลของผูอ่ืน มีปฏิสัมพันธกับบุคคลทั้งภายนอกและภายใน
องคกร เอ้ือเฟอเผ่ือแผ จิตใจกวางขวาง มีความซื่อสัตยจริงใจกัน จนกลายเปนรากฐานของความเชื่อ 
คานิยม ถายทอดสืบตอกัน มีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน มีระเบียบกฎเกณฑ ใหความสําคัญกับ
หนาที่และความรับผิดชอบ มีความผูกพันตอโรงเรียน ซึ่งผูบริหารมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักหรือแนว
ปฏิบัติเพ่ือใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ บุคลากรกลาคิด กลาทํา ริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ แบงปน
แลกเปลี่ยนความรูและความคิดซึ่งกันและกันอยูเสมอ ใหมีสวนรวมในการวางแผน  รวมตัดสินใจ  มี
ขวัญกําลังใจในการทํางาน ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมๆขึ้นภายในโรงเรียน  สงเหลานี้ลวนสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรดานวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ ของสุนทร วงศไวศยวรรณ กลาววา การสราง
วัฒนธรรมองคกรโดยมุงเนนใหเห็นถึงวิถีปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับบุคลากรขององคกรเปนสําคัญ ที่จะไปสู
วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งและเกิดประสิทธิภาพ ตองทําใหบุคลากรมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ยิ่ ง
วัฒนธรรมองคกรมีความเขมแข็ง คนในองคกรก็จะเกิดพฤติกรรมท่ีแนบแนนและเกิดจิตวิญญาณท่ีจะ
ทํางานเปนทีมรวมกัน ทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคกร เปนเครื่องยึดเหน่ียวสมาชิกกับองคกร  
มีเครื่องมือชี้แนะแนวทางสําหรับบุคลากรในการประพฤติปฏิบัติหรือทํากิจกรรมตางๆภายในองคกร 
ทําใหรูวาอะไรทําได ทําไมได เปนกลไกในการควบคุมพฤติกรรมของคนในองคกร ตองถายทอด
เอกลักษณขององคกรและทําใหเกิดอาณาเขตขององคกรซึ่งจะมีลักษณะที่แตกตางไปในแตละองคกร 
ทําใหเกิดความแตกตางที่ชัดเจนระหวางองคกรแตละแหง สรางประสิทธิภาพขององคกร  เม่ือ
วัฒนธรรมนั้นกอใหเกิดการผูกพัน การมีสวนรวมในการทํางาน องคกรสามารถปรับตัวใหเหมาะกับ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร และการประพฤติที่สม่ําเสมอจนทําใหเกิดการทํางาน
ประสานกันและสามารถคาดหมายพฤติกรรมตางๆที่จะเกิดขึ้นได 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 

 จากขอคนพบการวิจัย  การอภิปรายผล  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพ่ือการ
วิจัยครั้งตอไป 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากผลการวิจัย  ผูวิจัยไดเสนอแนะการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยทักษะการบริหารเวลามีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  
แสดงใหเห็นวาการบริหารเวลา  มีความสําคัญและจําเปนที่ผูบริหารตองบริหารและจัดสรรเวลาที่ไดรับ
มาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือใหกาวไปสูเปาหมายในชีวิตตามท่ีตองการได  หาก
ผูบริหารใชเวลาไปอยางไรประโยชน ทําใหภารกิจตางๆ ไมสําเร็จลุลวงหรือไมสามารถสรางสรรค
ผลงานที่มีคุณคาได 
 2. วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  โดยวัฒนธรรมนวัตกรรม และวัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอนักเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุดและเทากัน  แสดงวา  สถานศึกษาควรเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก  เพ่ือใหไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากทั้งสํานักงานเขตพ้ืนที่ และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.) อันเปนเครื่องรับรองไดวาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของชุมชน  สงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  ซึ่งการจัด
การศึกษาจะเก่ียวของโดยตรงกับภาระงานดานวิชาการของโรงเรียนในเรื่องการเรียนการสอน การ
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู  ความสามารถ  เปนคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

3. ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม  พบวา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการวินิจฉัย ทักษะการติดตอสื่อสาร และทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมใน
ภาพรวม  ซึ่งมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ 

3.1 ทักษะการบริหารของผูบริหาร ดานทักษะดานความคิดรวบยอด ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะดานเทคนิค และทักษะการวินิจฉัย สงผลตอวัฒนธรรมนวัตกรรม 

3.2  ทักษะการบริหารของผูบริหาร ดานทักษะการวินิจฉัย และทักษะการตัดสินใจ 
สงผลตอวัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอลูกคา 

 3.3  ทักษะการบริหารของผูบริหาร ดานทักษะการตัดสินใจ และทักษะการ
ติดตอสื่อสาร สงผลตอวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ  

แสดงใหเห็นวา ทักษะการบริหารของผูบริหารในแตละดานจะสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของ
โรงเรียน  ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับการใชทักษะการบริหารแตละดาน เพ่ือใหวัฒนธรรมองคกร
ทุกดานของโรงเรียนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 เพ่ือเปนประโยชนสําหรับการวิจัยในอนาคต  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการวิจัยครั้งต อไป 
ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับฝายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา ไดแก ฝายการเงิน  
ฝายบุคลากร และฝายอาคารสถานท่ี   เพ่ือประโยชนในการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาตอไป 
 2. ควรศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารในแตละดานจะสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของ
โรงเรียน  โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ และการจัดกลุมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาจ
ไดขอมูลที่ตรงกับสภาพความเปนจริงมากกวาการใชแบบสอบถามเพียงอยางเดียว 



126 
 

รายการอางอิง 
 
ภาษาไทย 
 
กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ. การประกันคุณภาพของสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
 คุรุสภา ลาดพราว, 2542. 
เกษม วัฒนชัย. การผลิตและการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพดี จํากัด, 2545. 
กัญญา  ศิริสกุล. “การปกครองและการพัฒนาประเทศสิงคโปร.”, วารสารรามคําแหง 14, 1 
 (มกราคม-มิถุนายน 2554): 25. 
กัลปยกร หอมเพชร. “ทักษะการบริหารกับผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนผูนําการ
 เปลี่ยนแปลง.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
กัญญาณัฐ บุญพวง. “วัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูปของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
 เขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. 
คุรุสภา. “วิทยาจารยวารสารเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู .” กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลิฟวิ่ง จํากัด 
 (เมษายน, 2551): 44.  
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: บุคพอยท, 2545. 
จุฬาลักษณ เกษมสันตกุศล. “แนวทางเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด
 (มหาชน) จังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
 ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
จิรภัทร  ศิริพรรณาภรณ. “ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนของ
 ขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา , 
 2546. 
จําลอง  วารี. “ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
 การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 .” วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. 
เจริญ วองประชานุกูล. “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับความผูกพันตอโรงเรียนของครู
 ในโรงเรียนคาทอลิก เขตสังฆมณฑลราชบุรี .” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
 บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548. 
ฉันทนา  ภุมมา. “ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการวางแผนอาคารสถานท่ีในสถานศึกษา 
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
 บัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
ชาญชัย   อาจินสมาจาร. ศิลปะการเปนผูนํา. กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพดี จํากัด, 2548. 
 



127 
 

ณัฐา  โรจนวิภาค. “การใชทักษะการบริหารงานแบบเจาของกิจการของผูบริหารท่ีสงผลตอความพึง
 พอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี .” วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
 2549. 
ณัฐศักดิ์  จันทรผล. “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเนนการกระจาย 
 อํานาจ.” วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม, 2552. 
เทพ   เชาวลิต. นักบริหารทันสมัย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเสมาธรรม, 2549.   
เทพ   พงศศรีวัฒน. ภาวะผูนํา ทฤษฎีและปฏิบัติ: ศาสตรและศิลปสูความเปนผูนําที่สมบูรณ. พิมพ
 ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 2548. 
ธัญญะ มั่นคง. “ความสัมพันธระหวางองคประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนกับระดับมาตรฐานการ
 เ รียนการสอนของครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
 สมุทรสงคราม.” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2546. 
ธีระยุทธ  ศรีปยะรัตนกุล. “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 .” 
 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏนครปฐม, 2548. 
นันทิยา  นอยจันทร. “วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา.” วิทยานิพนธปริญญา
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร, 2550. 
นิพนธ  อนันตชาติ. “ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูในอําเภอ
 เมืองชลบุรี สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1.” วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. 
นิภารัตน   ปอสีลา. “วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
 กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 
นุชา สระสม. “ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค
 ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
บุญชัย  ชวงชัย. “ทักษะการบริหารท่ีสงผลตอกระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนการศึกษา
 สงเคราะห สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน .” วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
 2547.  
บูรชัย   ศิริมหาสาคร. ผูนําพันธุแท ชุดมุมบริหารสูการเปนผูนํา เลม 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแสง
 ดาว, 2549.   



128 
 

ประคอง แสนจําหนาย, สุรางค  เมรานนท และ อนงค  อนันตริยเวช . “ทักษะการบริหารงานของ
 ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี.”  วิทยานิพนธ
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 วไลอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 2553. 
ปรีชา  กันธิยะ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีสวนรวมในการสอนศีลธรรม .”  
 วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสยาม, 2552. 
ปาริชาติ  กมลยะบุตร. “ทักษะการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปน
 สมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษา
 ทองถ่ินที่ 1.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
พรรณี  ใจเพิ่ม. “ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารในโรงเรียน
 ขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร.” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546. 
พระมหากานต  ชาวดร. “ทักษะของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร .” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 
พะยอม   วงศสารศรี. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: พรานนกการพิมพ, 2534. 
ไพบูลย แจมพงษ และอํารุง จันทวานิชม. “การศึกษา:แนวทางการพัฒนาคุณภาพ”, วารสารวิชาการ
 2, 1 (กันยายน 2542): 12. 
พัชรา  อุดมผล. “ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการใน
 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1.” วิทยานิพนธครุศาสตรมหา
 บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2550. 
พิสิฐ   พูลสวัสดิ์. “วัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
 การศึกษานครปฐม เขต 2.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
 บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 
มัลลิกา   ตนสอน. การจัดการยุคใหม (Modern  management). กรุงเทพฯ: เอ็กเปอรเน็ท,  
 2545. 
มาลี   ควรคะนึง. “วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลท่ีสงผลตอบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของผูบริหารโรงเรียน
 มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็กเจาพระยา, 2545. 
มานิตย  คณะวาป. “ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
 ขอนแกน เขต 3.” รายงานการศึกษาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
 การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546. 
 
 



129 
 

วรวุฒิ   กิจสิริวิศาล. “วัฒนธรรมองคการท่ีปรึกษาออกแบบรถไฟฟาของโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน
 สวนตอขยาย.” ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโครงการกอสราง  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
วรนารถ  แสงมณี. องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ระเบียงทองการพิมพ, 2544. 
วินัย   ธรรมเก้ือกูล. “ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
 ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี .” ปริญญาศึกษาศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 
วิโรจน  ยี่ขอ. “ทักษะการบริหารงานท่ีสงผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร
 เขต 3.” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร, 2551. 
วิรัช  สงวนวงศวาน. การจัดการและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชัน อินโดไชนา, 
 2550. 
วิโรจน   สารรัตนะ. การบริหาร : หลักทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษา และบทวิเคราะหองคการทาง
 การศึกษา. กรงุเทพฯ: อักษราพิพัฒน, 2545. 
วิทยา   พัฒนวงศ. “การใชทักษะการบริหารแบบเจาของกิจการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
 สภาคริสจักรในประเทศไทย.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
 บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. “การประกันคุณภาพการศึกษา.” วารสารวิชาการ 4 (เมษายน 2541): 30-31. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. สภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักนโยบาย แผน และมาตรฐาน 
 การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545. 
สมคิด   บางโม. องคกรและการจัดการ (กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน จํากัด, 2550), 76.  
สุณา   อิสสาหาก .ทักษะการบริหาร . เขาถึงเมื่อ 9 ธันวาคม  2013. เขาถึงโดย
 http://gotoknow.erg/blog/suna242/12654]00 
เสนาะ   ติเยาว. หลักการบริหาร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 
สถาบันพัฒนาผูบริหาร. “กลยุทธผูบริหารการศึกษามืออาชีพ.” เอกสารประชุมสัมมนาผูบริหาร
 การศึกษามืออาชีพ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. 
สิทธิโชค   วรานุสันติกูล. จิตวิทยาการจัดการองคกร. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบุกแบงก,  
 2540. 
สุนทร   วงศไวศยวรรณ. วัฒนธรรมองคกร: แนวคิด งานวิจัยและประสบการณ. กรุงเทพฯ: บี.เจ.
 เพลทโปรเซลเซอร, 2540. 
สุทิน  พลเย่ียม. “ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข
 จังหวัดรอยเอ็ด.” วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547. 
สุภาณี  กิมกัว. “การศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของ
 ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 .” วิทยานิพนธคุรุศาสตร



130 
 

 มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 
 2553. 
สัมพันธ  ทรัพยแดง. “ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 นครปฐม เขต 2.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 
สุนาถ  โกไศยกานนท. “วัฒนธรรมองคการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
 2549.  
โสภา  ตุมทาชาง. “ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพของระบบสารสนเทศของ
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
 บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 
สุภาพร  บุญมาก. “ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสัมพันธกับมาตรฐานดานการบริหารและการ
 จัดการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2.” วิทยานิพนธ
 ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
อธิปตย คลี่สุนทร. “ยุทธศาสตรการบริหารในยุคโลกาภิวัตน.” วารสารวิชาการ 7, 4(2547): 26-28. 
อวยพร  รัตนไพฑูรย. “ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา .” วิทยานิพนธ
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 

 
ภาษาอังกฤษ 
 
Alfonso, Robert J. and  others, Instructional Supervision. 2nded. Boston: Allyn   and  
 Bacon, Inc., 1981. 
Arroba, Tanya and Kim, James.  Pressure at work : A Survivals Guide for Manager. 
 2nd ed. London : McGrew-Hill Book Company, 1992. 
Backer, H.S. “Culture : Asociological view.” Yale Review n.p., 1982. 
Barto, Kathryn  M. and  Martin, David  C.  . Management t. secondedition. New York : 
 Mcgrew-Hill, Inc, 1994. 
Best, Joe  W.. Research in Education. 4th ed. Englewood  Cliffs: Prentice – Hall, 1981. 
Cooke, R.A. Organization culture inventory: Leader’s manual. 
Cronbach, L.J. Essentiala of Psychological Testing. 3nd ed. New  York: Harper & Row, 
 1970. 
Detert, James R., Schoeder, Roger G., and Mauriel, John J. “A Framework for Linking 
 Culture and Improvement Initiatives in Organizations.” Academy of 
 Management Review 25, 4(October 2000) :  850-863. 



131 
 

 
Drake, Thelbert L. and Roe, William H. The  Principalship. 3rded. New York: 
 Macmillan; London : Collier  Macmillan, 1986. 
Drucker, Peter F. Management: Tasks, Responsibility, Practices. London: Pan 
 Book Ltd, 1979. 
Griffin, Ricky W. Management Principles and Practices. 11thed. Canada: Nelson 
 Education, 2013. 
Harri, Ben  M. Supervision  Behavior  in  Education. Englewood  Cliffs: Prentice- Hall, 
 Inc, 1963. 
Hersey, Paul  and  Blanchard, Kenneth. Management of Organization Behavior: 
 Utilizing Human Resources. Englewood Cliffs, N.J. : A Simon & Schmaste 
 Company, 1993. 
Hofstede, Geert. “The Cultural relativity of organizational practices and theories.” 
 Journal of International Business studies(1983): 75-89. 
Hooper, Alan and Potter, John. Intelligent Leadership : Creating a Passion For 
 Change. Random House : Business Book March, 2002.  
Katz, Robert  L. “Skill  of  Effective  Administrator.” Harvard  Business  Review  33 
 (January – February 1955): 22-42. 
Katz, Daniel and Kahn, Robert L. The Social Psychology of Organization. 2nd ed. 
 New York: John Wiley & Son, 1978.    
Kolb, David A., Rubin, Irwin M. and Osland, Joyce S. The Organizational Behavior 
 Leader. 5th ed. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1991. 
Koontz, Harold and  Weihirich, Heinz  . Essentials of Management. 5th ed. New York: 
 Mcgraw-Hill, 1990. 
Leithwood, K.A. and Montigomery, D.J., The Principal Profile(Toronto, ONT:OISE 
 Press),  25. 
Locke, Edwin A. and others. The Essence of Leadership: the Four Keys to Leading 
 Successfully. New York: Lexcington Books, 1991. 
Newman, William  H. Administrtive  action: The techniques of organization and 
 management. Englewood  Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc. , 1963. 
Olivier, Dianne F. “Teacher Personal and School Culture Characteristics in Effecttive 
 School : Toward a Model of Professional Learning Communicate.” accessed  
 December 10, 2013. Available from http://www.lib.umi.com/ 
Owen, Robert. Organizational Behavior in Education. New Jersey : Prentice-Hall, 
 1987. 



132 
 

Pettigrewm, P.M.. “On studying Organization Culture.” Administrative Science 
 Quarterly. n.p., 1979. 
Patricia, Henderson. “Administrative Skills in Counseling Supervision. ERIC Digest.”
 accessed october 14, 2012. Available from http://www.ericdigest.org/1995-
 1/skills.html 
Plafcan, Frank T. “An assessment of the administrative skills of country staff 
 chairmen in the Arkansas cooperative extension service”, Oklahoma State 
 University, 1983, accessed  December 2, 2012. Available from Proquest
 http://proquest.umi.com/pgdweb?index=130&sid=5&srchmode=1&vinst=prod.  
Poppens, Betty B. “Perceived and Organizational Culture Tipes and Organizational 
 Commitment Private. Nonprofit Clooeges.” accessed December 10, 2012. 
 Availiable from http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9991659.2001. 
 3919-A 
Robbin s, Stephen P. and Coulter, Mary. Management. 11thed. Harlow Essex  
 England: Pearson, 2012. 
Sitterly, Connie. The Woman Manager: How to Develop Essential Skills for 
 Success. London: Kogan Page, 19933. 
Schein, Edgar H. Organization Culture and Leadership. San Francisco California: 
 Jossey - Bass, 1992. 
_____________. How Culture Forms, Develops and Changes. Gaining Control of  

Cooperate Culture. San Francisco: Jossey-Bass, 1985. 
Shils, Edward A. Culture and Periphery  The Logic of Personal Knowledge : 
 Essay Presented to Michael Polanyi. London: Routledge and Kegan Paul, 
 1961. 
Stone, Jame A. Management. New  Jersey: Prentice-Hill, Inc, 1978. 
Steer, Richard  M. Managing  Effective  Organiztion: An Introduction. Bostom : A 
 Division of wadsworth, Inc., 1985. 
Sergiovanni, Thomas J. Educational Govermance and Administration. Englewood 
 Cliffs, N.J. : Pretice-Hall, Inc., 1980. 
Sergiovanni, Thomas J. and Starratt, Robert J. Supervision Human Perpectives. 4th 
 ed. New York : McGraw-Hill Book Company, 1988. 
Sergiovanni, Thomas J. and Starratt, Robert J. Supervision Human Perpectives. 4th 
 ed. New York : McGraw-Hill Book Company, 1988. 
Sathe, Vijay. Culture and Relate Corporate Realities: Text, Case and Reading 
 Organizational Entry Establishment Change. Illinois : Richard D. Irwin, Inc. 



133 
 

Turner, Charles H. Creating Corporate Culture: From Discord to Harmony.
 Wakefield: Addison Wesley, 1992. 
Terry, George R. Principles  of  Management. Illinois: Richard  D. Irwin, Inc.,    
 1979. 
Wikins, Alan L. and Patterson, Jerry L. You Can’t Get There From Here : What Will 
 Make Culture Projects Fail. Gaining Control of the Corporate Culture. San 
 Francisco : Jossey-Bass, 1985. 
Worner, Wayne. “Survival  Kit  for  Supervisors.” Educational  Leadership 39, 4 
 (January 1982): 258-259. 
Zheng, Vincent W. The impact of organizational culture, structure, and strategy 
 on nowledge management effectiveness and organizational effectiveness. 
 (University of Minnesota). accessed March 10, 2012. Available from
 http://proquest,umi,com, 2005. 
 

 
 
 















































                                                                                                         156 

 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล    นายวิวัฒน์   บุญยง 
ที่อยู่ปัจจุบัน   213 หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.2538  ส าเร็จการศึกษา  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6   

จากโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา จ.นครปฐม 
 พ.ศ.2544  ส าเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 6   

จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
 พ.ศ.2548   ส าเร็จการศึกษา  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
 พ.ศ.2554  ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ.2551  ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม อ.เมือง จ.ชุมพร 
          พ.ศ.2554  ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร) อ.เมือง จ.นครปฐม 

พ.ศ.2556  ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม 

 
  


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



